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ABSTRAK  
 

Nama : Sintia Juli Pratiwi  

Nim : 11642202474  

Judul  : Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

dalam Melayani Perkara Rujuk di Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan adanya pengajuan dari pihak suami 

atau istri yang ingin melakukan rujuk di Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru, karena terjadi perselisihan diantara pasangan. Ketika pertengkaran 

terjadi menyebabkan jatuhnya talak satu dan dua yang diucapkan oleh pihak 

suami dan mereka tidak mampu menyelesaikannya. Maka peran Badan 

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah berupaya memberikan 

bimbingan, penasehatan dan konseling agar permasalahan mereka tidak terjadi 

lagi. Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan 

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Melayani Rujuk di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini adalah di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini satu 

orang dari pihak Kementerian Agama, satu orang dari pihak BP4 dan tiga 

pasangan rujuk. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil 

penelitian tentang Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan Dalam Melayani Rujuk di Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dilihat dari 3 indikator adalah Bimbingan dengan memberikan 

penerangan dan memediasi pasangan yang memiliki masalah dalam rumah tangga 

mereka, Penasehatan dengan memberikan pemahaman tentang agama, undang-

undang perkawinan dan hukum munakahat untuk menjaga keutuhan rumah 

tangga, Konseling memberikan arahan dan solusi kepada pasangan yang rujuk 

dengan perubahan sikap yang positif dan program untuk masa yang akan datang.   

 

Kata Kunci: Peran BP4, Rujuk, Kementerian Agama Pekanbaru  
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ABSTRACT 

 

Name : Sintia Juli Pratiwi  

Student Reg. No : 11642202474  

Title : The Role of the Badan Penasehat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (Marriage Preservation, Guidance 

and Supervision Body) in Serving the Reconciliation Case 

in the Religious Affairs Ministry Office of Pekanbaru  

 

This research is motivated by the problem of a submission from the husband or 

wife who wants to make reconciliation at the Religious Affairs Ministry Office of 

Pekanbaru City, because there is a dispute between the spouses. When the quarrel 

occurred, it caused the divorce. This is because they were unable to solve it. 

Therefore, the role of the Marriage Guidance Preservation and Advisory Body is 

to provide guidance, advice and counseling so that their problems do not occur 

again. The purpose of this study is to know the Role of the Advisory Board for 

Marriage Guidance and Preservation in Serving Reconciliation at the Religious 

Affairs Ministry office of Pekanbaru City. The location of this research is at the 

Religious Affairs Ministry Office of Pekanbaru City. The informants in this study 

were a person from the Religious Affairs Ministry Office, a person from the BP4 

and three married couples. The method of data collection was carried out through 

interviews, observation and documentation and data was analyzed descriptively 

and qualitatively. This thesis found that the Role of the Marriage Guidance 

Preservation and Advisory Body in Serving Reconciliation at the Religious 

Affairs Ministry Office in Pekanbaru City based on three indicators is as follows: 

Guidance was done by providing information and mediating for couples who have 

problems in their household, Advising was conducted by providing understanding 

about religion and Marriage Law to maintain the integrity of the household, 

Counseling was done by providing direction and solutions to couples with 

positive changes and programs for the future. 

 

Keywords: Role of BP4, Referral, Religious Affairs Ministry of Pekanbaru. 
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BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia 

normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna 

dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan 

makhluk-Nya secara berpasangan-pasangan.
1
 

 Firman Allah dalam Surah Adz-Dzariyat:  

                  

Artinya:  “Dan, segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat: 49)
2
 

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan 

seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3
 Sedangkan menurut hukum 

Islam perkawinan adalah akad yang mitsaqan ghalidzan, untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
4
 

Tidak jauh berbeda dengan defenisi diatas, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan gambaran bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
  

                                                             
1
 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, (Cet 1: Jakarta: Kencana 

Mas, 2005), h.3.  
2
 Depag R.I Alquran dan Terjemahan, Bandung : Jumanatul, 2005  

3
  R. Subekti, dan R. Djitosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW) dengan 

tambahan UU Pokok Agraria dan U Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 449 
4
 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), h.1  
5
 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 
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Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh 

cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tentu tidak semudah 

membalikan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja 

sama yang baik. Hal seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya 

kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.  

Dalam mempengaruhi bahtera kehidupan ini, rintangan dan cobaan 

pasti akan hadir. Dimana dua individu yang sifat dan karakternya berbeda satu 

sama lain, jelas dan pasti terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya.  

Selanjutnya diketahui dan diakui pula bahwa tidak selalu tujuan 

perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita walaupun telah 

diusahakan sedemikian rupa. Tidak mustahil apabila diantara suami istri 

terdapat perbedaan baik mengenai sifat, watak, dan pembawaan, pendidikan 

serta pandangan hidup, yang mana dapat menimbulkan ketegangan dan 

pertengkaran-pertengkaran. 

Berdasarkan ungkapan di atas, bahwa dalam kehidupan dijumpai  

perkawinan  berubah dengan suatu sebab menjadi buruk, bahkan sedemikian 

buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak mungkin kehidupan  

suami istri untuk dilanjutkan lagi. Maka, permasalahan suami istri yang sering 

terjadi putusnya hubungan perkawinan diantaranya: 

1. Talak 

2. Rujuk 

3. Perceraian  

Penggunaan cerai tanpa kendali bukan saja merugikan kedua belah 

pihak, tetapi juga akan merugikan anak-anak dan keluarga pada 

umunya(broken home) yang membawa akibat langsung dengan tumbuh dan 

bertambahnya masalah pada anak-anak nakal. Mereka tidak terurus dengan 

baik dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya. Sehingga 

menyebakan jiwa anak menjadi frustasi dan dalam pemikirannya mereka 

cenderung melakukan hal-hal yang bersifat negative yang dilarang oleh syariat 

Agama dan tidak bisa mengontrolnya.  
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Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada suami istri yang telah 

bercerai untuk kembali kepada ikatan perkawinan dengan jalan rujuk selagi 

istri dalam masa iddah, dengan jalan dapat menyelamatkan generasi muda dari 

dampak perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mendambakan 

pernikahan hanya dilakukan satu kali dan dipertahankan sekuatnya supaya 

tidak terjadi perceraian. Karena seharusnya pernikahan tidak dianggap remeh 

dan tidak disepelekan, tidak semestinya diputuskan kembali kecuali dalam 

keadaan yang sangat terpaksa. 

Rujuk merupakan kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat 

rusak setelah dijatuhi talak satu atau dua dan selagi istri dalam masa iddah. 

Hal ini merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Islam, pasangan 

suami istri yang telah melakukan talak raj‟i untuk kembali meregut cinta kasih 

dalam mahligai rumah tangga. Toleransi yang diberikan untuk kembali kepada 

ikatan suci suatu perkawinan dengan jalan rujuk dapat dimaafkan dengan 

sebaik-baiknya untuk membawa kembali keutuhan dan kebahagiaan rumah 

tangga.
6
 

Perselisihan dan kesalah pahaman yang terjadi pada pasangan suami 

istri sudah lumrah terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tinggal 

bagaimana pasangan suami istri menyikapi secara bijaksana, jika pasangan 

suami istri tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahannya, maka Peran 

Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sangat penting dalam melayani 

perkara tersebut. Ketika adanya kesadaran dari pasangan suami istri ingin 

kembali dan mereka ingin membangun sebuah keluarga yang lebih baik lagi. 

Lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk mencegah terjadinya 

perceraian dan perselisihan yang akan merusak perkawinan, yaitu Badan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sejak dirintis berdirinya pada 

Tahun 1954 sampai sekarang ini masih menghadapi berbagai hambatan, 

diantaranya masih kurangnya tenaga penasihat yang ahli, terampil, mampu 

                                                             
6
 Ali,  Zainuddin,  Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Media Grafikaz 

2006) h. 45  
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serta berkemauan untuk memecahkan masalah dan kepincangan yang terjadi 

dalam kehidupan rumah tangga.  

Eksistensi BP4 sebagai Lembaga Penasihat Perkawinan akan semakin 

mantap dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 30 Tahun 1977 yang telah mengakui dan mengesahkan BP4 

sebagai lembaga atau badan resmi yang membantu tugas-tugas Departemen 

Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perkawinan. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

keberadaan BP4 sebagai lembaga semi resmi pemerintah dalam hal ini 

Departemen Agama masih sangat perlu peran, fungsi serta relevansinya 

dengan kehidupan perkawinan dan keluarga terus digalakkan dan dijelaskan 

kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan dapat 

memanfaatkannya secara maksimal. 

Dalam kaitan ini BP4 memegang peranan yang cukup penting dalam 

mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari 

penyelewengan, misalnya perkawinan di bawah umur, kawin sirri, kurangnya 

pengetahuan tentang Agama sehingga pasangan suami istri dengan mudahnya 

mengucapkan kata talak, permasalahan dalam berumah tangga seperti 

tanggung jawab, pemberian nafkah, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga  

dan sebagainya. Dengan memberikan menanggulangi perceraian dan 

perselisihan rumah tangga adalah sangat positif.  

Lembaga resmi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan yang bernama Ibu Haryati SE.ME,Sy yang mempunyai jabatan 

sebagai Sekretaris BP4 di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

mengatakan bahwa peran BP4 sangat penting dalam melayani perkara rujuk. 

Ketika pasangan suami istri yang datang ke Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dimana istri sudah dijatuhkan talak satu dan dua oleh suami, dan 

suami juga yang meminta untuk rujuk, peran BP4 adalah memberikan 

bimbingan, penasehatan dan konseling untuk mendamaikan dan 

mengembalikan hubungan yang lebih baik kepada pasangan suami istri 

tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.  
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Disetiap bulannya pasangan suami istri yang rujuk di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru ini mencapai 1-3 pasangan dan untuk 

tahun 2019 tercatat 59 pasangan suami istri yang melakukan rujuk. Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru mempunyai 12 Kantor Urusan Agama 

yang bisa berhubungan langsung dengan Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada pasangan suami istri yang 

ingin rujuk atau yang ingin berurusan secara langsung di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan 

Perceraian (BP4) tersebut, maka penulis perlu mengadakan penelitian terhadap 

permasalahan ini yang dituangkan dalam  karya ilmiah dengan judul 

“PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN 

PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MELAYANI 

PERKARA  RUJUK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA 

PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pemyimpangan dalam 

memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan dan 

penjelasan tentang: 

1. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma- 

2. BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah 

suatu badan atau lembaga yang berfungsi untuk memberikan nasihat 

mendamaikan suami istri yang berselisih, dalam hal ini juga memberikan 

nasihat kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. 

3. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah 

dicerai sebelum habis masa menunggu (iddah). Rujuk hanya boleh 

dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya 

(talaq raj‟i) yakni di antara talak satu atau dua. Jika seorang suami rujuk 
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dengan istrinya tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad 

yang lama belum seutuhnya terputus. 

4. Kementerian Agama adalah Lembaga yang bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan dalam bidang agama.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pokok permasalahannya yaitu: 

Bagaiman peranan badan penasehat pembinaan dan pelestarian 

perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan permasalahan rujuk di kantor 

kementerian agama Kota Pekanbaru. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

peranan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam 

menyelesaikan  permasalahan rujuk yang di alami oleh pasangan suami 

istri di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan 

pengetahuan yang baru bagi pasangan suami istri yang mengalami 

permasalahan tentang rujuk. 

b. Praktis, untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi peneliti 

bagaimana seharusnya peran BP 4 dalam melayani perkara rujuk di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

c. Akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin 

Suska Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat 

penulis lampirkan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

fikir.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisi data.  

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan tentang Sejarah Kantor Kementerian Agama 

Pekanbaru, Tugas Pokok dan Fungsi,Visi dan Misi, Kon, Sejarah 

singkat BP4 Kota Pekanbaru, Manfaat dan Tujuan, Visi dan 

Misi, Kegiatan BP4, Program Kerja BP4, Struktur Organisasi 

BP4, Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama, Peristiwa 

Rujuk Di Kantor Kementerian Agama.  

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam mendampingi permasalahan rujuk di 

Kantor Kementerian Agama Pekanbaru. 

BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

serta dokumentasi-dokumentasi penulis.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai 

berikut:  

1. Viki Rahmat Illahi, Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial dengan judul skripsi “Peran Badan Penasehatan Pembinaan 

Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di 

Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil Penelitian 

ini menunjukkan bahwa BP4 Kecamatan Kunto Darussalam sudah 

menjalankan tugas dan fungsi nya secara administrative tetapi belum 

berjalan secara maksimal sebagaimana yang di inginkan dalam 

Musyawarah Nasional BP4. Yaitu memberikan bantuan mediasi kepada 

pihak yang berpekara di pengadilan agama dan Memberikan bantuan 

advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan 

rumah tangga di peradilan agama”.
7
 

Adapun persamaan kajian di atas dengan kajian peneliti adalah 

sama sama meneliti masalah “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan”. Adapun untuk perbedaannya adalah masalah 

yang diangkat adalah “Mengurangi Perceraian” sedangkan peneliti 

berfokus pada masalah “Melayani Rujuk”.  

2. Alpi Sahri, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi dengan judul skripsi “Peran Penyuluh Agama Dalam 

Mendampingi Penyelesaian Masalah Rujuk di KUA Kecamatan Kampar 

Utara” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Penyuluh Agama 

dalam mendampingi penyelesaian masalah rujuk di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kampar Utara memberikan solusi kepada pasangan yang rujuk 

kembali dan menumbuhkan sikap saling menghormati antara pasangan 

                                                             
7
 Viki Rahmat Illahi, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten 

Rokan Hulu” (Pekanbaru, 2016)  
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serta memberikan wawasan keagamaan dan pernikahan agar pasangan 

dapat memelihara keutuhan rumah tangga dengan memberikan 

pemahaman, nasehat dan bimbingan”.
8
 

Adapun persamaan kajian di atas dengan kajian peneliti adalah 

sama sama meneliti masalah “Rujuk”. Adapun untuk perbedaannya adalah 

konselor di penelitian diatas adalah “Penyuluh Agama” sedangkan peneliti 

berfokus pada “Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan”.  

3. Riya Susanti, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi dengan judul skripsi “Peran Badan Penasehat 

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menangani 

Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya 

Kabupaten Siak” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting 

dalam menangani kasus pernikahan dini ini dengan memberikan 

bimbingan berupa pemantapan akidah, tanggung jawab suami istri, dan 

pembinaan keluarga sakinah”.
9
 

Adapun persamaaan kajian diatas dengan kajian peneliti adalah 

sama sama meneliti “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan”. Adapun untuk perbedaannya masalah yang diangkat adalah 

“Pernikahan dini” sedangkan focus peneliti adalah “Melayani Rujuk”.  

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Peranan 

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) “Peranan merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan”.  

                                                             
8
 Alpi Sahri, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mendampingi Penyelesaian Masalah Rujuk 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara” (Pekanbaru, 2016)  
9
Riya Susanti, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya 

Kabupaten Siak” (Pekanbaru, 2016)   
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa 

peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian 

dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran 

mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab 

akibat.
10

 

2. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

a. Pengertian dan Landasan Hukum BP4  

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan. BP4 adalah organisasi Profesional yang 

bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama 

dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. BP4 

merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah 

Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, 

perselisihan dan perceraian.
11

  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 

merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya 

yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau 

dalam hal-hal tertentu dan memberi nasehat bagi calon pasangan suami 

istri yang akan melangsungkan perkawinan.  

Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah 

yaitu SK Menteri Agama No.58 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 

sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan 

perkawinan dan pencegah perceraian.
12

  

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang 

memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan 

mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi 

masyarakat kita dimana pergeseran nilai tampak semakin merata. 

                                                             
10

 Kamirudin. Ensiklopedia Manajemen , (Jakarta: Alfabeta 2002),h.78  
11

 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Jakarta: Depag RI, 1993), 212  
12

 Zubaidah Muchtar, Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga 

(Jakarta: Maret 1993), 36 
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Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan 

rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara 

suami istri yang sedang berselisih.  

b. Landasan Hukum BP4  

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu 

keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4. Secara 

historis tugas tersebut setidak-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak 

tahun 1960-an, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri 

Agama No. 85 tahunu 1961.
13

 Sebagaimana dikatakan Ali Akbar 

adalah sebagai berikut kita harus menyempurnakan dan memperkuat 

BP4 untuk dapat lebih efisien dan baik dalam melaksanakan tugas 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mencegah 

perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa yang 

mempunyai akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.
14

 

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasehat 

keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu mensosialisasikan 

keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat. Adapun alasan yang 

menjadi dibentuknya BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran 

dasar BP4, yaitu: firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21  

                    

                      

Artinya:
15

  Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, 

dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir  

                                                             
13

 Mustofa, Kerjasama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian 

dengan Peradilan Agama (Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 1997), 2  
14

 Ali Akbar, Meningkatkan Usaha BP4 Dalam Penasehatan : Problem Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), 82  
15

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Semarang: CV.ALWAAH, 1995), 644  
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Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat diatas adalah 

pertama, bahwa manusai dianjurkan membentuk keluarga dimana 

Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau 

perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang 

satu dengan yang lain.
16

 Dengan demikian ketentraman, rasa kasih 

sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam 

perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai 

tersebut.
17

 

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia 

diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya 

dari para korps penasehatan. Ketiga, diperlukan adanya korps 

penasehatan perkawinan yang berakhlaq tinggi dan berhati nurani yang 

bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.  

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh 

aparat dan pelaksana BP4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus 

menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam 

suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, 

sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih 

baik.
18

 

c. Sejarah BP4  

BP4 langkah awal di Jawab Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk 

keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam 

di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir 

di Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 

1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala 

Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan 

tanggal tersebut diadakan musyawarah dan pertemuan yang dihadiri 

sekitar 100 orang yang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, 

tokoh masyarakat, para ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam 

                                                             
16

 Mustofa, Kerjasama Badan Penasehat…, 12  
17

 Ibid.,14 
18

 Ibid.,15  
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dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari 

Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang 

mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP4 (Badan 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan 

mempetinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga 

bahagia, dengan berusaha memberikan nasehat kepada khalayak ramai 

serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, talak dan rujuk 

dan memberikan nasehat perdamaian bagi suami istri yang retak 

perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-alasan yang 

dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin naik hingga 

mencapai angka sekitar 60 – 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan 

banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.  

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP4 dengan Arhata 

sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut 

penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / 

ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama 

K.H.Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh 

lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais „Aam PBNU periode 

1992-1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP4 Jawa Barat 

yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. 

ThereKamarga menyampaikan hasil-hasil Konferensi BP4 Jabar ke I 

yang telah dilaksanakan pada tanggal 28-31 Agustus 1956 di Bandung 

yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad 

Sanusi Hardjadinata dan juga H.S.M. Nasaruddin Latif mewakili 

Menteri Agama.  

 P5 di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat 

berdiri organisasi P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian) sejenis dengan BP4 di Jawa Barat. P5 di dahului dengan 

terbentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) tanggal 4 april 1954 

atas gagasan H.S.M Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor 

Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian 
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Agama R.M.Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang 

bertugas mendamaikan perselisihan suami istri, yaitu mencegah 

perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan 

Agama dengan Ketua P5 pertama, Ny.S.R.Poedjotomo.  

BKRT di Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta 

dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang 

tokohnya  antara lain Ibu AR.Baswedan, K.H.Ahmad Badawi (saat itu 

Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa 

Yogyakarta), K.H.Farid Ma‟ruf (saat itu Kepala KUA Daerah 

Istimewa Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama 

BKRT.  

BP4 bersifat nasional, Pada bulan Januari 1960 dalam 

pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa 

organisasi-organisasi BP4 yang bersifat local akan disatukan menjadi 

BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konferensi Dinas 

Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung 

Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). 

Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa oganisasi ini 

berkedudukan di Jakarta dan bertujuan : 

1) Mempertinggi nilai perkawinan  

2) Mencegah perceraian yang sewenag-wenang  

3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai 

tuntunan Islam.  

Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat 

No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 

1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha 

pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian 

mengenai nikah, talak, dan rujuk. Dan dari hasil musyawarah Nasional 

BP4 yaitu MUNAS ke XIV tahun 2009 tanggal 3 juni 2009, yang 

semula BP4 singkatan dari Badan Penasehatan dan Penyelesaian 
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Perceraian berubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan. 

Pada tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil 

musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus 

BP4 Jawa Barat dan P5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus 

BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H.Siswosoedarmo dan dilantik 

oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.
19

 

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan yang memberikan 

penasehatan keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu 

menekan atau memperkecil angka perceraian dan juga dituntut mampu 

mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat. Dan 

dari hasil musyawarah Nasional BP4 yang terakhir yaitu MUNAS ke 

XIV tahun 2009 tanggal 3 juni 2009, yang semula BP4 singkatan dari 

Badan Penasehatan dan Penyelesaian Perceraian berubah menjadi 

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.  

BP4 sekarang yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 

1961 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 

yang menetapkan kepengurusan BP4.  

Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Drs. H. Najib 

Anwar, MH. Yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Lukman 

Saifuddin pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kementerian Agama 

Republik Indonesia Jalan lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat.  

d. Visi dan Misi BP4  

Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut:  

Visi BP4 adalah “Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah 

warahmah.”  

 

 

                                                             
19

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasehatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_ 

Perkawinan#Sejarah diakses pada 02/02/2020 pukul 19:25 WIB  
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Misi BP4: 

1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan 

advokasi; 

2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah 

melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 

3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
20

  

Anggaran dasar BP4 Pasal 4, memberi 5 cara penting sebagai 

usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu:  

1) Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan, talak, 

cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya  

2) Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami  

3) Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

pernikahan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama  

4) Memberikan kursus pada calon pengantin  

5) Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya 

di dalam dan luar negeri 

Selain keempat bentuk usaha tersebut, juga ada usaha-usaha 

lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4. BP4 memiliki keanggotaan 

yang terdiri atas: (1) Tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2) 

Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan. 

Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Konselor BP4  

BP4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri 

agar dapat mengatasi konflik. Para suami dan istri hendaknya juga 

diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelolah konflik 

(apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manjemen 

menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan 

dapat memulihkan kasih sayang antara suami dan istri.  ` 
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e. Tujuan BP4  

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna 

mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai 

masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, 

sejahtera, materiil dan spiritual
21

 

1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga 

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 instansi/ lembaga 

yang memiliki misi dan tujuan yang sama. 

f. Usaha dan Upaya BP4  

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 

5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:
22

  

1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan dan konsultasi/ 

konseling mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan 

melakukannya baik perorangan maupun kelompok.  

2) Mencegah terjadinya perceraian (talak/ cerai) sewenang-wenang, 

poligami yang tidak bertangggung jawab, perkawinan di bawah 

umur dan perkawinan di bawah tangan. 

3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, 

keluarga dan perselisihan keluarga dan perselisihan rumah tangga.  
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4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang 

Perkawinan dan Hukum Munakahat.  

5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang 

memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. 

6) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan 

keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang 

dianggap perlu 

7) Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan 

kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan 

keluarga  

8) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam 

rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan 

sejahtera. 

9) Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan 

Pancasila (P4) dalam keluarga.  

10) Berperan secara aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang 

bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan 

sejahtera.  

11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan 

kewirausahaan  

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk 

kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan 

keluarga  

g. Tugas BP4  

Sejak didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan 

oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa 

BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak dibidang penasehatan 

perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas pokok BP4 

tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan 

masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.  
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Masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan 

perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain:tingginya 

angka perceraian, kekeras`an dalam rumah tangga, kasus pernikahan 

siri, poligami, perkawinan dibawah umur meningkat tajam yang sangat 

berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh 

sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan 

keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar 

lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Oleh karenanya 

tuntunan BP4 kedepan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi 

lembaga penasehat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan 

advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi secara 

professional, independent dan bersifat profesi sebagai pengemban 

tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Tugas tugas dari BP4 adalah:  

1) Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang 

berkepentingan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 

(NTCR)  

2) Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah 

perceraian  

3) Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-

kesulitan perkawinan dan hubungan kerumah tanggaan secara 

umum  

h. Program-program BP4  

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 

memiliki program-program organisasi untuk dijalankan. Program 

organisasi tersebut yaitu:  

1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 Ke 

XIV tahun 2009 di Jakarta.  

2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas 

organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.  



 

 

20 

3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis 

center).  

4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat 

sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, 

Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasehat 

Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib 

administrasi organisasi masing- masing jenjang.  

5) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasehatan, 

dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan 

Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang 

sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.  

6) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang- 

undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB 

Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.  

7) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun 

melalui rakernas.  

8) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014  

Di samping program organisasi tersebut diatas, masih ada 

program-program lain yang terbagi dalam bidang-bidang dibawah ini 

yaitu:
23

 

1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM 

a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, 

kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, 

pendidikan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi 

keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, 

sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menurut seksual 

(PMS) dan HIV/AIDS  

b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator 

permasalahan perkawinan  
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c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga 

sakinah  

2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan dan 

Keluarga  

a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasehatan 

perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi  

b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi 

perkara-perkara di Pengadilan Agama  

c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 

ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi  

d) Melaksanakan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus 

perkawinan di masyarakat  

e) Mengupayakan rekrutmen tenaga professional di bidang 

psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, 

antropologi dan lain-lain  

f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BP4  

g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh kepada para pencari 

pasangan yang ingin melangsungkan hubungan rumah tangga  

h) Menyelenggarakan konsultas perkawinan dan keluarga melalui 

telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, radio, media cetak 

dan media elektronik lainnya  

i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak 

pada bidang Penasehatan Perkawinan dan Keluarga  

j) Menerbitkan buku tentang berbagai kasus-kasus Perkawinan 

dan Keluarga  

3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi  

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

serta penyuluhan tentang:  

(2) Penyuluhan keluarga sakinah  

(3) Undang-undang perkawinan, Hukum munakahat, 

Kompilasi hukum islam, Undang-undang PKDRT dan 

Undang-undang terkait lainnya  
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(4) Pendidikan keluarga sakinah  

b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan 

keluarga sakinah melalui:  

(1) Media cetak 

(2) Media elektronik  

(3) Media percontohan/keteladanan  

c) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat 

disebarluaskan kepada masyarakat  

d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah  

4) Bidang Advokasi dan Mediasi  

a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi  

b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan 

mediasi perkawinan dan keluarga  

c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan 

PA  

5) Bidang Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia  

a) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor 

Kependudukan/ BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam 

penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah 

teladan  

b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat 

Nasional  

c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, 

remaja dan lansia  

d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak 

dalam keluarga  

e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia  

i. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  

BP4 sebagai satu-satunya lembaga di bawah Kementerian 

Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu 
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perkawinan. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suautu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu 

peristiwa.
24

 BP4 banyak sekali mengalami metamorfosa, mulai dari 

bagaimana organisasi ini berdiri sampai pada penamaan yang dapat 

dihimpun.  

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan 

Perselisihan dan Perceraian, hal ini sesuai dengan Headline Menteri 

Agama Rebuplik Indonesia Nomor 106 Tahun 1992. Kemudian dalam 

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor: 

26/2-P/BP4/VI/2009 menjelma menjadi Badan Penasehat Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan.  

Adapun kepanjangan BP4 memang sebuah organisasi yang 

sengaja di hadirkan sebagai Badan Semi Resmi atau Bergerak dalam 

Tupoksi Kerja Kepala KUA dan naik secara Vertikal untuk menjadi 

sebuah gerakan untuk menekan angka perceraian, karena BP4 

mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai 

perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha 

mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.  

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin 

(b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas 

membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu 

perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan 

memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai 

dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.  

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Pasal 113 yang berbunyi, “perkawinan dapat putus karena 

(a) kematian (b) perceraian (c) atas putusan pengadilan”. Dalam poin b 

yang dijelaskan pada Pasal 114 “ putusnya perkawinan yang 
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disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 115 “perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha 

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Ketidakberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah 

dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi 

dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan 

organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu 

mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam 

hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang 

akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat 

pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No. 85 

Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang 

berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegah 

perceraian.
25

 

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, 

dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA 

dengan BP4 adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap 

langsung sebagai ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan 

dan rujuk yang tercatat dalam buku register dikirim ke BP4, bagi 

pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan mendapat 

bimbingan dan nasehat, kemudian bagi pasangan yang mempunyai 

permasalahan dalam rumah tangga dan sudah dijatuhkan talak sebelum 

talak tiga maka akan diberikan bimbingan, penasehatan dan konseling 

oleh BP4. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila 

BP4 mendapatkan pasangan yang tidak bisa di damaikan, kedua belah 

pihak baik suami dan istri sepakat untuk melakukan perceraian, maka 
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BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya 

kepada Kantor Urusan Agama.  

Jadi secara teoritis fungsi dari BP4 sendiri adalah dengan 

menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara 

keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah kebahagiaan 

serta kehidupan yang sejahtera. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 

adalah sebagai lembaga yang bersifat nasional dan sekaligus sebagai 

penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan 

serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan 

perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.  

Berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV tahun 2009 No. 

26/2-p/BP4/VI/2009 peran BP4 terdiri dari beberapa indikator:  

1) Bimbingan  

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang berarti 

menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah 

tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa 

yang akan datang
26

 

Sedangkan bimbingan perkawinan secara umum itu suatu 

usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang 

dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh 

kebahagiaan dan menempuh kehidupan kerumahtanggaan
27

. 

Berdasarkan pengertian bimbingan perkawinan tersebut 

dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan perkawinan menurut 

Faqih adalah:
28

 

                                                             
26

 M.Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta; Golden 

Terayon Press 1982) h.1  
27

 Ibid. 73 
28

 Ibid. 74  



 

 

26 

a) Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem 

yang berkaitan dengan pernikahan  

b) Membantu individu memcahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga  

c) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan 

dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar 

jauh lebih baik  

Bimbingan perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan 

karena inisiatif kalangan professional, tetapi kebutuhan dan 

permintaan pasangan. Mereka memiliki sejumlah masalah 

sehubungan dengan perkawinan, mereka berkeinginan untuk 

mengkonsultasikan masalahnya kepada konselor yang selama ini 

dilakukan melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4).
29

 Sesuai dengan tugas dan fungsi BP4 itu 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya 

mengharmoniskan kehidupan keluarga di Indonesia. Bimbingan 

bagi calon suami istri dan pasangan yang telah menikah, sangat 

dibutuhkan mengingat kebanyakan dari mereka belum mempunyai 

pengetahuan yang lebih memadai tentang keluarga yang ideal.  

2) Penasehatan  

Seorang penasehat bukanlah sembarang orang yang 

kebetulan berkesempatan memberi nasehat, tetapi adalah seseorang 

yang mendapat kepercayaan melakukan tugas berat memberi 

nasehat kepada orang lain yang memerlukannya. Dalam hal ini 

mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan atau 

kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu seorang penasehat 

seharusnya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:  

a) Mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat. 

Wibawa ini dapat dimiliki oleh seseorang misalnya karena 
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selama ini menunjukkan tingkah laku yang terpuji, tidak 

banyak cela dalam perilakunya dan dapat dipercaya kata-

katanya. Sifat lain yang menunjukkan adanya kewibawaan 

adalah pribadinya  

b) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah 

perkawinan kehidupan keluarga tidak saja secara teori tetapi 

juga praktek  

c) Memiliki kemampuan dalam memberikan nasehat secara 

ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara 

relevan, sistematik, masuk akan dan mudah diterima  

d) Mempunyai kemampuan menunjukkan sikap yang meyakinkan 

klien, melakukan cara pendekatan yang baik dam cara 

bertindak yang tepat  

e) Mempunyai niat mengabdi yang tinggi, sehingga memandang 

tugas pekerjaannya bukan sekedar  

f) pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi niat 

ibadah  

3) Konseling  

Konseling dalam perkawinan dilaksanakan tidak 

bermaksud untuk mempertahankan suatu keluarga. BP4 

berpandangan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk 

memutuskan cerai atau kembali sebagai solusi terhadap masalah 

yang dihadapi pasangan.  

Dalam konseling, BP4 membantu pasangan untuk melihat 

realitas yang dihadapi dan mencoba menyusun keputusan yang 

tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu 

kembali, berpisah, cerai untuk mencari kehidupan yang lebih 

harmonis dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Secara lebih 

rinci tujuan jangka panjang konseling dalam perkawinan adalah 

sebagai berikut:  
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a) Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling 

empati diantara patner 

b) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya 

masing-masing  

c) Meningkatkan saling membuka diri  

d) Meningkatkan hubungan yang lebih intim  

e) Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan 

masalah dan mengelola konfliknya 

j. Struktur Organisasi BP4 

Organisasi BP4 disusun sesuai dengan susunan Pemerintahan 

dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sampai Kecamatan 

dan Desa. Dalam susunan pengurus disamping Pengurus Harian, 

dibentuk bidang-bidang untuk mendukung kinerja dari BP4. 

Komposisi pengurus BP4 terdiri dari individu yang mempunyai 

komitmen terhadap pembinaan keluarga, kalangan professional, tenaga 

yang berasal dari organisasi wanita, tenaga ahli, pemuka dan tokoh 

masyarakat.  

Sebagaimana dimaklumi bahwa upaya mewujudkan keluarga 

bahagia sejahtera menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan 

keluarga. Peranan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama 

melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memberikan 

bimbingan dan pembinaan kehidupan keluarga, yang secara struktural 

dan operasional berada di Direktorat Urusan Agama Islam. Dengan 

kata lain bahwa fungsi BP4 adalah penunjang tugas Pemerintah di 

bidang Perkawinan.  

Oleh sebab itu BP4 adalah organisasi yang bersifat partnership 

atau mitra kerja Pemerintah dalam bidang pembinaan perkawinan dan 

keluarga.  
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Gambar II.1 

Keterangan: Struktur Organisasi BP4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rujuk 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk  

Dalam pengertian etimologi bahasa arab kata ruju‟ berasal dari 

kata (raja’a- yarji’u- ruju’an)yang berarti kembali.
30

 Dalam istilah 

hukum Islam, para faqaha‟ mengenai istilah “ruju” dan istilah “raj‟ah” 

yang keduanya semakna. Menurut W.J.S Purwadarma dalam bukunya 

“ Kamus Umum Bahasa Indonesia”, defenisi rujuk menurutnya adalah 

kembali kawin dengan istri yang telah cerai (dengan syarat tertentu).
31

 

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:  

1) Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa 

adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik 

tersebut akan hilang bila habis masa iddah.  
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2) Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, 

karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila 

kembalinya tersebut dari talak ba‟in, maka harus dengan akad baru, 

akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. 

3) Syafi‟iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan 

pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. 

Menurut  golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan 

dengan suaminya sebagaiimana berhubungan dengan orang lain, 

meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh 

karena itu rujuk menurut golongan Syafi‟iyah adalah 

mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan 

yang sempurna.  

4) Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain 

talak ba‟in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan 

perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.
32

 

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa 

Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah: Kembalinya 

suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, 

ketika istri masih di masa iddah. Defenisi yang dikemukakan KBBI 

tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya redaksionalnya 

sedikit berbeda. Dari defenisi-defenisi tersebut diatas terliha beberapa 

kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang 

bernama rujuk tersebut, yaitu:  

1) Ungkapan “kembalinya suami kepada istrinya:, mrngandung arti 

bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat tali pernikahan, 

namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki 

yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak 

disebut rujuk dalam pengertian ini. 
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2) Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk raj‟i, mengandung arti 

bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang 

belum putus atau ba‟in. Hal ini mengandung maksud bahwa 

kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi 

tidak dalam bentuk talak raj‟i, tidak disebut rujuk.  

3) Ungkapan “masih dalam masa iddah”, mengandung arti bahwa 

rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa iddah. Bila 

waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali 

kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami 

harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.
33

 

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang 

baik sebab apabila mereka telah cerai maka mereka termasuk orang-

orang yang dibenci Allah SWT. Oleh karena itu suami istri yang telah 

melakukan talak maka sebaiknya suami kembali kepada istri dalam 

waktu masa iddah sebab pada masa iddahlah suami istri harus 

memikirkan hari esok setelah melalui masa yang sulit, rumah tangga 

yang goyang dan masa krisis konflik. Oleh karena itu suami istri 

kembali kepada ikatan perkawinan yang telah dijalani sebelum jatuh 

talak raj‟i dan melihat yang lebih baik setelah bercermin atas kesalahan 

kedua belah pihak, sehingga atas pertimbangan itu tercipta kembali 

keutuhan rumah tangga.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 

ayat: 228 sebagai berikut:
34

 

                      

Artinya:   Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 

menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.  
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Ketentuan diatas tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan PP Nomor 1975, tetapi dijumpai dalam pasal 

163,164,165 dan 166 KHI. Adapun pasal 163 dalam KHI:  

1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah  

2) Rujuk dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut:  

a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah 

jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhul.  

b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan 

alasan tertentu atau alasan-alasan zinah dan khuluk.
35

 Apabila 

suami istri melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah 

kembali dengan demikian, isteri yang akan dirujuk oleh 

suaminya menyetujui dan disaksikan dua orang saksi. Di lain 

pihak, walaupun sang bekas suami ingin rujuk kepada bekas 

istrinya yang masih dalam masa iddah, tetapi sang istri tidak 

menerimanya maka hal ini tidak akan terjadi rujuk. Hal ini 

dijelaskan dalam pasal 164 KHI. Pasal 164 “seorang wanita 

dalam masa iddah talak raj‟i berhak mengajukan keberatan atas 

kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai 

Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.” Pasal 165 “Rujuk 

yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat 

dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”  

Pasal 165 diatas mempunyai pengertian sebagai berikut: 

Pertama: kata atau ungkapan “kembalinya suami kepada istri” hal ini 

mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terkait 

dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan 

perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk 

perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini. Kedua, 

ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk raj‟i, mengandung 

arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang 

belum putus. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada 
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isteri yang belum dicerai atau telah diceai tapi tidak dalam bentuk talak 

raj‟i. Ketiga: kata atau ungkapan “masih dalam masa iddah” 

mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih 

dalam masa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak 

dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk. Tetapi untuk 

maksud lain yaitu suami melakukan pernikahan baru kembali. Pasal 

166 “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftaran rujuk 

dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat 

dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikasi kepada instansi yang 

mengeluarkan semula”.  

Ditinjau dari satu sisi yaitu rujuk itu menghalalkan hubungan 

kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada 

perkawinan, namun antara kedua terdapat perbedaan dan prinsip dalam 

rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut 

b. Dasar Penetapan Sahnya Rujuk  

Dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk, firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:
36

 

                        

                         

                        

                       

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Dan suami-suaminyaa berhak merujuknya dalam 

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan 

tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada istrinya, dan Allah Maha perkasa lagi Maha 

bijaksana.  
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Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234:
37

 

                        

                    

              

Artinya: “Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap 

diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat”. 

 

Dengan demikian, Islam masih memberi jalan bagi suami yang 

telah menjatuhkan talak raj‟i kepada istrinya untuk merujuk kembali 

selama dalam masa iddah. Akan tetapi jika masa iddahnya telah habis 

maka tidak ada jalan bagi suami atas istrinya kecuali dengan akad 

pernikahan baru.  

c. Hukum Rujuk  

Hukum rujuk ada lima, yakni: 

1) Wajib, apabila Suami yang menceraikan salah seorang istrinya dan 

dia belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri 

yang diceraikan itu. 

2) Haram, apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan 

kemudaratan kepada istri tersebut. 

3) Makruh, apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada 

rujuk. 

4) Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli. 

5) Sunnah, sekiranya mendatangkan kebaikan.
38

 

Pada dasarnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga harus 

dilakukan dengan memperhatikan ajaran-ajaran Agama yang bertalian 

dengan pembentukan dan kesejahteraan keluarga tersebut dari 
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perselisihan yang timbul diantara suami dan isteri melalui pemilihan 

madzhab-madzhab yang benar terjadinya talak, dengan memandang 

kepada lafaz dan keadaan yang sebenarnya dari kedua suami isteri 

tersebut dan mempersempit wilayah jatuhnya talak yang dibenci Allah 

SWT yang dijadikan-Nya sebagai keharusan pilihan atau penyelamatan 

dari keadaan yang terjadi secara tak terduga dengan harapan agar 

kedua suami isteri tersebut bisa kembali kepada ketenangan. Apabila 

seorang suami mentalak isterinya dalam talak raj‟i maka baginya boleh 

merujuk tanpa izin yang dapat dilihat dari ucapan beberapa lafaz antara 

lain: “Aku kembali lagi kepadamu”, dan kalimat yang dikembalikan 

kepadanya. Secara umum Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum 

tentang kebolehan rujuk dalam talak raj‟i dalam Al-Qur‟an dan Al-

Hadits.  

Pertama, ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan kebolehan rujuk 

Surat Al-Baqarah ayat 228 ialah:  

                        

                         

                        

                       

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka 

Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan 

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isteri nya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.  
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Kedua, Al-Qu‟an surat Al-Baqarah ayat 229 ialah:  

                      

Artinya:  Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara 

yang baik.  

 

Ketiga, Al-Qur‟an surat Ath-Thalak ayat 2 ialah:
39

 

                   

               

                         

        

Artinya  apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka 

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 

dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan 

kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 

akan Mengadakan baginya jalan keluar. 
 

Dalam tafsir al-maraghi menerangkan kandungan ayat diatas 

bahwa suami isteri yang ditalak lebih berhak mengembalikan dirinya 

kepadanya masa iddah, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki 

dan menggaulinya dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut 

dimaksud untuk menyakiti dan menghalang-halanginya agar tidak 

menikah dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-

katung ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana 

perlakukan seorang suami terhadap isteri dan ia tidak mengizinkan 

untuk menikah dengan orang lain, dengan demikian ia telah berbuat 

dosa.
40
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Menurut ayat diatas pula bahwa setiap wanita atau isteri yang 

telah ditalak oleh suaminya, maka isteri harus menjalankan masa 

iddah. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan kondisi isteri dan 

memberikan kesempatan kepada suami isteri tersebut untuk perbaikan 

kembali. Secara jelasnya ayat diatas memberikan pengertian bahwa 

rujuk dapat dilakukan:  

1) Memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk kembali 

isteri yang telah ditalak raj‟i dalam artian bahwa suami dan isteri 

tersebut diberikan jalan atau kesempatan untuk perbaikan sebagai 

jalan untuk saling mengintropeksi diri atas segala kekhilafan yang 

telah dilakukan, sehingga perceraian tersebut merupakan jalan 

terbaik yang harus ditempuh, yang sebisa mungkin harus dihindari.  

2) Suami dapat merujuk isterinya yang telah ditalak selama ister 

tersebut masih dalam masa iddah yakni selama tiga kali quru‟, 

selama iddah status suami istri tidak sepenuhnya terputus, suami 

isteri masih mempunyai hak dan kewajiban masing-masing 

sehingga diperkenakan untuk rujuk kembali tanpa melalui proses 

pernikahan. Sedangkan diluar masa iddah suami isteri untuk 

kembali rujuk, sebelum isteri melakukan pernikahan baru lagi.  

3) Masa iddah yang dimiliki seorang isteri yang telah ditalak raj‟i 

bertujuan memberikan kepastian kondisi isteri dalam keadaan 

mengandung atau tidak, sehingga apabila rahim isteri mengandung, 

maka akan memberikan kejelasan tentang status janin yang 

terdapat dalam rahim isteri tersebut. 

4) Kebolehan rujuk yang diterangkan ayat diatas memberikan 

pengertian bahwa hak rujuk berada di pihak suami tetapi bukan 

berarti suami boleh bersikap sekehendaknya karena hak-hak yang 

dimiliki isteri ataupun suami dalam masa iddah talak raj‟i bertujuan 

untuk mengambil sikap dengan penuh pertimbangan atau 

melepaskan ikatan pernikahan dengan jalan yang telah ditetapkan 

syara‟.
41
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Seorang wanita yang ditalak, pada umumnya hanya sedikit 

orang yang mau menikahinya. Oleh karena itu, seorang bekas suami 

lebih berhak mengembalikan kepangkuannya, disamping itu setelah 

menjatuhkan talak biasanya ia akan menyesal dan ingin kembali lagi 

apabila ia sudah mempunyai anak maka rasa kasih sayang dan 

tanggung jawab terhadap suami dan isteri akan menghilangkan 

amarahnya.
42

 

Sedangkan dalam hadits disebutkan sebagai berikut:  

Pertama hadits riwayat Abu Daud dari Muthrof bin Abdullah  

Terjemahan :  

Dari Muthrof bin Abdullah, sesungguhnya Imran bin Hishin 

ditanya tentang suami yang mentalak istrinya, kemudian bertemu 

dengannya (merujuki kembali). Ia (suami) tidak mempersaksikan 

terhadap talaknya dan juga terhadap rujuknya. Lalu Imran menjawab: 

“Engkau telah mentalak tidak berdasarkan sunnah dan telah merujuk 

tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah atas talakmu dan janganlah 

engkau ulangi” (H.R. Abu Daud)  

Kedua hadits riwayat Ibnu Abbas:  

Terjemahan :  

Dari Ibnu Abbas berkata: “Rujuklah telah mentalak istrinya 

dengan talak tiga dalam satu majelis, lalu ia merasa sedih sekali. 

Kemudian Rasulullah bertanya: “Bagaimana engkau mentalaknya?” ia 

menjawab: “saya telah mentalaknya dengan talak tiga”. Nabi bertanya 

lagi: “Dalam satu majelis?” ia menjawab: “ya”. Bersabda Rasulullah 

“Sesungguhnya yang demikian itu talak satu, maka rujuklah istrimu 

jika engkau ingin”. (H.R. Baihaqi)
43
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Ketiga diriwayatkan Ibnu Umar:  

Terjemahan : 

Dari Ibnu Umar R.A, Ketika ia mentalak istrinya berkata 

Rasulullah SAW kepada Umar: “Suruhlah ia merujukinya”. (Mutafaq 

alaih)  

Hadits diatas merupakan cerminan dari dasar-dasar yang 

dikandung dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan Hadits tersebut 

memberikan pengertian bahwa rujuk dalam talak adalah suatu 

perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan menurut syara‟. Hadits 

tersebut memberikan pemahaman bahwa tujuan adanya talak bukanlah 

suatu jalan terbaik dalam suatu rumah tangga, tetapi juga tidak 

dilaranag apabila talak terjadi. Mengingat keterbatasan manusia 

sebagai makhluk yang mempunyai kekurangan yang selalu dihinggapi 

hawa nafsu antara suami dan isteri ternyata terdapat perbedaan-

perbedaan karakter dan watak yang mudah diselesaikan dalam rumah 

tangga suami isteri bisa dihinggapi dengan perselisihan yang tidak 

mudah diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan 

berbagai macam jalan ternyata antara suami dan isteri tidak bisa hidup 

rukun dalam hal ini, ketenangan hidup rumah tangga terhalang dan 

tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, ketenangan hidup rumah 

tangga terhalang dan tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, 

Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami isteri yang 

penuh dengan penderitaan-penderitaan. Antara suami isteri 

dimungkinkan memutuskan perkawinan dengan jalan baik, dengan 

pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.
44

 

Begitu apabila dilihat dari ketentuan rujuk yang berlaku di 

Indonesia khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, Negara 

telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam bentuk Undang-undang 

yang patut ditaati. Sebagai landasan hukum dalam melaksanakan rujuk 
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di Indonesia, peraturan tersebut diambil atas dasar nilai-nilai dan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.  

Ketentuan mengenai adanya peristiwa hukum seperti nikah, 

talak dan rujuk dengan akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang 

berkepentingan sendiri maupun bagi masyarakat karena itu perlu 

diadakan pencatatan secara resmi oleh pemerintah. Pencatatan ini 

sendiri tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum itu telah 

terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administrative semata-

mata, karena sahnya itu sendiri ditentukan oleh masing-masing Agama 

dan kepercayaan itu.  

Hal tersebut diatas ditetapkan dalam Undang-undang No. 

1/1974 tentang perkawinan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang 

perkawinan (UU No. 1/1974), beserta peraturan Menteri Agama No. 

3/1975 (BAB XI pasal 32 tentang rujuk, yang terdiri dari enam ayat. 

Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban-kewajiban Pegawai Pencatat 

dalam hal nikah, cerai dan rujuk beserta segala yang berhubungan 

dalam proses berlangsungnya ketiga hal tersebut yaitu nikah, cerai dan 

rujuk. Adapun isi dari peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 

ialah: 

1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya 

ke Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat 

tinggal isteri dengan membawa kutipan buku pendaftaran talak dan 

surat keterangan lain yang diperlukan.  

2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai 

Pencatat Nikah atau P3 NTR.  

3) Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR memeriksa dan menyelidiki 

apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat 

menurut fiqih munakahat, apakah yang dirujuk itu masih dalam 

masa iddah talak raj‟i dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu 

adalah isterinya.  
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4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing 

bersangkutan beserta saksi menandatangani Buku Pendaftaran 

Rujuk. 

5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau P3 

NTR menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban 

mereka yang berhubungan denga rujuk.
45

 

Keputusan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, tentang rujuk 

tersebut diperkuat dan diperjalas kembali oleh Kompilasi Hukum 

Islam dalam buku 1 tentang Hukum Perkawinan pada BAB XVIIIA 

tentang rujuk, dimulai dari pasal 169, terbagi dalam dua bagian. 

Bagian pertama umum dan bagian kedua mengatur tentang cara 

rujuk.
46

 Bahwasanya memperbaiki hubungan suami isteri dengan 

mengembalikan bekas isteri kepangkuan suaminya dalam hal ini tidak 

mungkin bisa terwujud kecuali apabila masing-masing pihak 

memenuhi hak-hak yang harus dilaksanakannya, maka secara ringkas  

Undang-undang yang mengatur hubungan timbal balik antara suami 

dengan isteri yaitu adanya persamaan hak antara keduanya.  

d. Syarat dan Rukun Rujuk  

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak raj‟i 

menurut para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah 

rujuknya bagi orang yang murtad, anak kecil dan orang gila karena 

masing-masing darinya itu bukan orang ahli nikah. Berbeda dengan 

orang bodoh dan budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada 

pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan keduanya 

terhenti sementara untuk memperoleh izin sang wali dan tuan.
47

 Jika 

sudah sampai habis masa iddahnya siperempuan yang tertalak raj‟i 

maka halal bagi sang suami menikahinya dengan akad nikah yang 
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baru, maka baginya masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut 

sesudah bertemu dengan suami lainnya.  

Adapun syarat-syarat rujuk itu ada lima bagian yaitu : 

1) Tidak dalam talak ba‟in atau talak tiga 

2) Rujuk tidak tergantung kepada suatu syarat atau sesuatu hal 

3)  apapun 

4) Ketika talak dijatuhkan bukan qobla dukhul atau suatu hal apapun 

5) Tidak dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan kiasan atau 

kinayah yang akhirnya dapat menjerumuskan kepada talak ba‟in 

dengan niat ataupun dengan qorinah shigat hal.
48

 

Jika sudah mencukupi hal diatas maka terpenuhi syarat-syarat 

rujuk dan tidak diperlukan lagi syarat-syarat lain bagi orang ingin 

rujuk dapat ditambah yaitu qaulun mahsusun yaitu suatu qaul yang 

dinyatakan secara khusus perbuatan yang dilakukan secara khusus 

pula. Adapun rujuk yang sesuai dengan sunnah adalah rujuk yang tidak 

mengandung unsur pemaksaan didalamnya yaitu proses rujuk dengan 

qaul dan menghadirkan dua orang saksi ketika menyatakan rujuknya 

itu, kemudian jika proses rujuk tidak dilakukan kehadiran pihak isteri 

kemudian isterinya itu diberitahukan dan tidak ada dukhul kecuali 

dengan izin sang isteri sehingga ia siap untuk melakukannya.  

Adapun rujuk yang dapat dilakukan oleh suami memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Bekas istri sudah pernah dicampuri dalam pengertian ini maka 

perceraian yang terjadi antara suami dan isteri yang belum pernah 

dicampuri tidak diberikan hak rujuk kepada bekas suami.  

2) Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran iwad dari pihak istri 

dengan pembayaran iwad baik dengan jalan khuluk atau 

terpenuhinya ketentuan-ketentuan ta‟lik talak tidak berhak merujuk 

istri. 
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3) Rujuk dilakukan pada waktu bekas isteri masih dalam masa iddah. 

Dengan demikian apabila masa iddah telah habis maka hak suami 

telah habis pula.  

4) Persetujuan isteri yang akan dirujuk. Syarat ini sejalan dengan 

prinsip sukarela dalam perkawinan.
49

 

Adapun untuk sahnya rujuk yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri, yang telah ditalak raj‟i oleh suaminya harus memenuhi 

rukunnya yaitu:  

1) Shigat, yaitu lafadz yang dapat diketahui maksudnya, ada kalanya 

lafadz sharih seperti “saya kembalikan kamu kepadaku, aku 

merujuk engkau, aku tahan dirimu”. Atau berupa lafadz kinayah 

seperti “aku nikahi engkau”.  

2) Mahall, tempat untuk rujuknya seorang suami yaitu isteri. 

Bagi isteri yang akan dirujuk harus memiliki syarat yaitu:  

1) Isteri yang ditalak belum sempurna bilangan talaknya atau masih 

dalam talak raj‟i 

2) Isteri yang akan rujuk sudah pernah digauli suaminya (bukan qabla 

dukhul), berarti talaknya bukan talak ba‟in. 

3) Wanita tersebut dicerai suaminya bukan dengan penggantian harta 

(khulu) 

4) Isteri yang akan dirujuki suaminya masih dalam masa iddah  

5) Keadaan isteri yang akan dirujuk suami masih halal untuk dirujuk 

seperti misalnya keadaan isteri masih seorang muslimah.  

a) Murtaji‟ orang yang merujuk yaitu suami 

b) Adanya kesaksian dalam rujuk. Sedangkan talak ba‟in itu 

mempunyai cara tesendiri yang selama ini tercantum dalam 

berbagai literature-literatur fikih yang tentunya berbeda dengan 

syarat rukun rujuk. Dari defenisi diatas penulis akan 

membedakan proses rujuk antara talak ba‟in dan pernikahan 

baru dalam bentuk tabel yaitu:  
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Sedangkan bagi suami yang akan merujuk isterinya yang telah 

ditalaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

1) Keadaan suami yang akan melakukan rujuk sehat akalnya 

2) Suami yang akan melakukan rujuk harus sudah dewasa 

3) Suami yang akan melakukan rujuk harus bebas memilih dan   tanpa 

adanya keterpaksaan dari pihak manapun.
50

 

Adapula menurut Imam madzhab syarat-syarat sahnya rujuk 

yang dilakukan oleh suami adalah :  

1) Menurut Imam Syafi‟i, Maliki dan Hambali suami yang rujuk ialah 

orang yang cakap bertindak hukum yaitu dewasa, berakal, dan atas 

kesadaran sendiri serta bukan orang yang murtad. Sedangkan 

menurut Imam Hanafi anak kecil boleh melakukan rujuk ini sebab 

karena nikahnya sah sekalipun ini tergantung kepada walinya 

2) Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan 

akan rujuk kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam 

Syafi‟i sedangkan menurut Imam Hanafi bukan hanya dengan 

perkataan saja tetapi rujuk dapat dilakukan dengan hubungan intim 

atau jima 

3) Status isteri tersebut dalam masa iddah dan sebelum ditalak isteri 

tersebut telah digauli  

4) Rujuk itu dilakukan secara langsung bebas dari segala macam 

persyaratan seperti ungkapan suami “saya akan kembali kepada 

engkau jika engkau suka”, atau “saya akan kembali kepada engkau 

jika ayah engkau datang”. Ungkapan ini tidak sah dalam 

melakukan rujuk.
51

 

Sedangkan talak ba‟in itu mempunyai cara tesendiri yang 

selama ini tercantum dalam berbagai literature-literatur fiqih yang 

tentunya berbeda dengan syarat rukun rujuk. Dari defenisi diatas 
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penulis akan membedakan proses rujuk antara talak ba‟in dan 

pernikahan baru dalam bentuk tabel yaitu:  

Tabel II.1 

Proses Rujuk Talak Raj’i  

 

No Proses Rujuk Talak Raj‟i 

1 Mantan Suami  

2 Mantan Istri  

3 Perkataan Hendak Rujuk dari Mantan Suami  

4 Dua Orang saksi 

 

Tabel II.2 

Proses Rujuk Talak Ba’in  

 

No Proses Rujuk Talak Ba‟in  

1 Mantan Suami dan Mantan Istri  

2 Mahar  

3 Ijab Kabul  

4 Wali Perempuan  

5 Dua Orang Saksi 

 

Tabel II.3  

Proses Pernikahan Baru  

 

No Proses Pernikahan Baru 

1 Calon Suami dan Calon Istri  

2 Mahar  

3 Ijab Kabul   

4 Wali Perempuan  

5 Dua Orang Saksi  

   

Dari tabel inilah yang harus dilakukan suami isteri apabila ingin 

kembali kepada mantan isterinya yang tertalak raj‟i yaitu pada masa 

iddahnya dengan jalan proses rujuk. Kemudian suami isteri apabila 

ingin kembali kepada mantan isterinya yang tertalak ba‟in yaitu 

dengan proses nikah baru. Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa 

proses tersebut mempunyai perbedaan yang mencolok yaitu proses 

rujuk talak raj‟i tidak memakai mahar, wali perempuan dan ijab kabul. 

Sedangkan proses rujuk talak ba‟in dan pernikahan baru memakai 

syarat-syarat tersebut.  
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Adapun jika kita lihat ketentuan yang berlaku di Indonesia 

mengenai syarat rujuk itu sendiri kompilasi hukum Islam menetapkan 

bahwa rujuk mesti dilakukan dihadapan pihak yang berwenang yakni 

Pegawai Pencatat Nikah Pasal 167 ayat 1 KHI “Suami yang hendak 

merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat 

Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi 

tempat tinggal istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya 

talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”.  

Pasal 167 ayat 2 KHI “Rujuk dilakukan dengan persetujuan 

isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah”. Pasal 167 ayat 3 KHI “Pegawai Pencatat Nikah atau 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah 

suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat menurut hukum 

munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam masa iddah 

talak raj‟i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya”. 

Pasal 167 ayat 4 KHI “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan 

masing-masing bersangkutan beserta saksi menandatangani Buku 

Pendaftaran Rujuk”. Pasal 167 ayat 5 KHI “Setelah rujuk itu 

dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan 

kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk”.  

e. Bentuk Rujuk  

Rujuk dapat dibagi menjadi dua bentuk yang pertama rujuk 

sunnag yaitu rujuk yang sesuai dengan sunnah yakni rujuk dengan qaul 

dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang kedua rujuk bid‟ah yaitu 

rujuk yang tidak sesuai dengan sunnah yakni rujuk dengan perbuatan. 

Menegaskan bahwa rujuk itu hanya sah dengan kalam atau pernyataan 

yang tegas dengan tidak fi‟il atau perbuatan baik itu dalam proses 

jima‟ mencumbu atau lain sebagainya.
52
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Oleh karena itu menurut Imam Syafi‟i tidak sah rujuknya 

seorang laki-laki atas isterinya sehingga ia menyatakan dengan tegas, 

dengan demikian apabila ada perkataan yang tegas dari mantan suami 

dalam masa iddah akan merujuk mantan isterinya tersebut maka sahlah 

proses rujuknya. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan didepan menurut 

madzhab Hanafi bahwa rujuk melangsungkan hak milik yang ada 

tanpa adanya ganti rugi selama masa iddah masih ada, atau 

melanjutkan hubungan suami isteri selama masih dalam masa iddah 

karena talak raj‟i yaitu talak satu atau dua.  

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan 

tidak dilarang bagi suami yang hendak rujuk terhadap isterinya asalkan 

suami berniat dalam hatinya untuk rujuk, walaupun tanpa diucapkan 

secara lisan dan tidak perlu disertai saksi, suami isterilah yang menjadi 

saksi, karena rujuk usaha untuk melanjutkan pernikahan, bukan untuk 

melakukan pernikahan baru maka tidak perlu perkataan dari suami dan 

tidak diperlukan adanya saksi.
53

 

f. Sebab-sebab Terjadinya Rujuk  

Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam 

pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 

rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, 

kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla 

al-dukhul.
54

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan 

terjadi jika tidak ada talak raj‟i terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan 

bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk.  

g. Hikmah Disyariatkan Rujuk  

Rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah antara lain:  

1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang 

sangat dibenci  
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2) Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk 

bertekad memperbaiki kembali yang sudah-sudah terjadi ikatan 

perkawinan  

3) Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan 

keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan 

anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah 

diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun 

tetap saja menimbulkan ekses negatif pada anak  

4) Mewujudkan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan 

suami isteri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan 

keluarga masing-masing.  

Dari penjelasan tentang rujuk, nyatalah bahwa perceraian itu 

merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena 

dampak negatif yang ditimbulkan baik kepada suami atau isteri 

maupun terhadap anak-anak. Sebaliknya perdamaian atau rujuk 

merupakan perbuatan yang sangat disukai dalam Islam atas dasar 

inilah tujuan rujuk dalam Islam merupakan kesempatan yang cukup 

baik untuk melakukan perbaikan terhadap konflik yang terjadi antara 

suami dan isteri, dengan demikian sejatinya suami isteri yang telah 

bercerai harus memanfaatkan kesempatan masa iddah untuk 

melaksanakan rujuk.  

h. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk  

Mengenai tata cara pelaksanaan rujuk disini, penulis melihat 

dari syarat dan rukun rujuk diatas, rujuk harus diikrarkan dengan 

perkataan secara tegas dan terang-terangan (benar-benar berniat 

sungguh untuk merujuk) kepada bekas istrinya.  

Rujuk tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas 

istrinya. Kemauan dan keikhlasan rujuk dari suami, serta Lafaz rujuk 

“aku rujuk kamu” yang sarih diucapkan kepada bekas istrinya 

dihadapan minimal dua orang saksi adalah tata cara rujuk dari rukun 

rujuk tersebut. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 

169 dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi 

pasal tersebut adalah: 

Pasal 167: 

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya 

ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa 

penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang 

diperlukan. 

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu 

memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, 

apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah 

talak raj‟i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.  

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang 

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku 

Pendaftaran Rujuk  

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau 

Pembantu Pegawai Pencatat  Nikah menasihati suami istri tentang 

hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan  

rujuk.  

Pasal 168: 

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani 

oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai 

dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, 

disertai surah-surah keterangan yang diperlukan untuk dicatat 

dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.  
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(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima 

belas) hari sesudah rujuk dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar 

lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab 

hilangnya.
55

  

Pasal 169: 

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang 

terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di 

tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami 

dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftar Rujuk 

menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.  

(2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku 

Pendaftar Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat 

berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil 

Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah 

rujuk.  

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, 

tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku 

Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.
56

 

Ketentuan tentang pencatatan rujuk tersebut diatas hanya 

didasarkan kepada konsep maslahah mursalah, karena tidak ada nash 

yang mengaturnya. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu 

peraturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab 

sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal 

ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi 

dalam masyarakat.  
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i. Faktor yang mempengaruhi terjadinya rujuk pada pasangan 

suami istri: 

1) Adanya perasaan menyesal dengan diri mereka sendiri karena telah 

melakukan perceraian. 

2) Keinginan kuat dari pihak istri untuk dirujuk kembali oleh 

suaminya. 

3) Perasaan yang iba melihat masa depan anak-anaknya yang akan 

menjadi korban bila mereka bercerai. 

4) Pemahaman Agama dari pasangan suami istri terhadap hukum 

Islam dapat dikatakan sangat kurang sehingga tidaklah 

menghiraukan orang-orang yang menasehatinya sehingga mereka 

mengucapkan kata thalak dengan emosi dan tidak berfikir akibat 

dari ucapannya, maka terjadilah thalak tersebut. 

Karena Allah Swt menciptakan manusia hidup 

berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri 

segala makhluk Allah, termasuk manusia.  

Surat Az-Zariyat ayat 49: 

ُرونََ َذكَّ مَ  َت لَُّك َع ي نَِ َل ا َزو َج َن ق  َل ءَ  َخ ي  لَ  َش نَ  ُك  َوِم
Artinya:  Dan segala sesutau Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-

Dzariyat : 49) 

Permasalahan suami istri seperti masalah rujuk sudah 

kerap terjadi pada pasangan suami istri, dimana istri dijatuhi 

talak raj‟i oleh suami dan suami ingin memberikan pernyataan 

rujuk kepada bekas istri nya. 

Talak raj‟i merupakan talak dimana seorang perempuan 

tersebut masih dalam keadaan masa iddahnya, talak raj‟i ini 

masih talak satu dan dua, dan pihak ulama berpendapat suami 

yang ingin menyatakan rujuk kepada istrinya hukumnya 

diperbolehkan. Masalah suami istri seperti terjadinya talak 

sampai kepermasalahan rujuk karena adanya perdebatan dan 

pertengkaran yang dilakukan oleh pasangan suami istri 

hakikatnya akan lebih buruk, dari pada perdebatan antara laki-

laki dan perempuan lain yang bukan pasangan suami istri. 
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Penyebabnya adalah masing-masing suami istri melihat 

suatu permasalahan dengan cara pandang individu dan disini 

peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) sangat diperlukan.  

 

C. Kerangka Fikir 

Gambar II.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XIV Tahun 2009 

 Badan Penasehat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan 

Bimbingan Penasehatan  Konseling/ 

Konsultasi 

Pasangan suami istri yang 

ingin rujuk 

1. Memberikan 

penerangan 

mengenai rujuk 

kepada pasangan 

suami istri 

2. Memberikan 

bantuan mediasi 

kepada pihak 

yang berperkara 

3. Memberikan 

bantuan advokasi 

dalam mengatasi 

perselisihan 

rumah tangga 

 

1. Menyelenggarakan 

pemahaman tentang 

keluarga untuk 

meningkatkan nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan 

dan akhlakul karimah  

2. Menyelenggarakan 

pemahaman tentang 

peraturanperaturan 

perundangan-undangan 

yang berkaitan dengan 

keluarga dan hukum 

munakahat 

1. Memberikan 

arahan dan solusi 

dalam mengatasi 

masalah yang 

berkaitan dengan 

perselisihan 

rumah tangga  



 

 

53 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan 

masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan 

kata-kata dan kalimat secara jelas. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Peran Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Provinsi Riau di Jalan Arifin Achmad Simp. Rambutan No.1  

2. Waktu Penelitian  

No Uraian 

Kegiatan 

Pelaksanaan penelitian tahun 2020 

Jan Feb Mar April Mei Juni Jul

i 

Agus 

1 Pembuatan 

proposal 

        

2 Perbaikan 

Proposal 

       

3 Seminar 

Proposal 

        

4 Penyusunan 

Pedoman 

Wawancara 

        

5 Pengumpula

n data 

        

6 Pembuatan 

Skripsi 

        

7 Presentasi 

hasil/sidang 

        

 

 

53 



 

 

54 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini meliputi dua kategori: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru khususnya pada Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dengan Kepala seksi 

bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Staff Badan Penasehat Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan dan Pasangan rujuk di Kantor Kementerian 

Agama Pekanbaru  

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait buku-

buku, media-media, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian  

Sesuai dengan penelitian tentang Peranan Badan Penasehat Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan dalam Melayani Perkara Rujuk di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru, maka informan dalam penelitian ini 

adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, penulis 

mempertimbangkan dan memilih 6 informan yakni:  

Tabel III.1 

Informan Penelitian  

 

No Nama Jabatan 

1 H.A.N Khofify, M.H   Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam  

2 Haryati SE.ME.Sy  Staff Badan Penasehat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan  

3 Eko Suryadi Klien  

4 Lilik lismarni  Klien  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat difenisikan sebagai proses mendapatkan data 

empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.  

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:
57
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 Uber Silalahi,Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012),h.291  
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1. Metode Wawancara 

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan kepada 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara penanya 

dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
58

 

2. Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang 

dijumpai tinjauan langsung dilapangan sehubungan dengan penelitian 

ini.
59

 

 Metode observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Melakukan observasi 

berarti menggambarkan dengan kata-kata cermat terhadap hal yang 

diamati kemudian mencatat dan mengelolanya.  

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode instrument pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

wawancara dan observasi sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran 

dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisa dan interpretasi data.
60

 

4. Validitas Data 

Validitas adalah keabsahan suatu alat. Penelitian kualitatif harus 

mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu ke validitasan data 

sangat penting. Melalui validitas data kredibilitas (kepercayaan) penelitian 

kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas 

data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara 

mendapatkan data yang benar-benar abash dengan menggunakan 

pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2011  
59

 Jalaludin Rakhmat, Metode penelitian Komunikasi (Bandung: PT Remaja, 2004)  
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 Racmat Kriyanto, Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), 

h.115  



 

 

56 

itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi bisa dilaksanakan dengan cara Check recheck 

yakni dilakukan dengan pengulangan kembali terhadap data yang dieroleh. 

Cross checking yakni dilakukan checking antara metode pengumpulan 

data yang diperoleh misalnya dari wawancara dipadukan dengan 

observasi, sehingga ditemukan kenyataan yang sesungguhnya.
61

 

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam 

penelitian ini menggunakan sumber informasi yang berkaitan dengan 

Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam 

Melayani Perkara Rujuk di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis dalam bentuk deskriptif.  

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

metode deskriptif kualitatif, akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan.  

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.  

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan.  

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam 

susunan yang singkat dan padat.
62
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor 

Kementerian Agama dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau yang berada dijantung Ibukota Provinsi Riau, maka potret dan 

performannya menjadi tolak ukur bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau.  

Keberadaan Kantor Kementerian Agama Di Kota Pekanbaru mulai 

berdiri sejak tahun 1982 dimana saat itu masih bernama Kota Praja Pekanbaru. 

Namun pada waktu itu belum merupakan Kantor Kementerian Agama Kota 

Praja Pekanbaru Dikepalai oleh H. Thalib Amani. Perubahan status dari kantor 

perwakilan Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru, berdasarkan pada keputusan Menteri Agama Kota Pekanbaru 

dengan kepala kantor pertama H. Baharuddin Yusuf berkantor di Jalan 

Sudirman No.367 Pekanbaru. 

Seiring dengan perubahan status tersebut maka terbentuklah structural 

di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu: Kepala kantor, Sub bagian 

Tata Penerangan Agama Islam, Kasi Pendidikan Agama Islam dan Kasi 

Perguruan Agma Islam ditambah Penyelenggaraan Haji. Kemudian karena 

kebutuhan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari segi Struktural 

kembali disesuaikan dan termasuk dalam kategori tipologi 1-A dengan 

susunan personalia sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

2. Kepala Sub bagian tata usaha 

3. Kepala seksi bimbingan masyarakat islam 

4. Kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah 

5. Kepala seksi madrasah dan pendidikan islam 

6. Kepala seksi pekapontren 

7. Kepala seksi panamas 

8. Penyelenggaraan zakat dan wakaf  
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B. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. 

Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota 

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, 

Kemenag Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan terkhnis di bidang pelayanan 

dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru. 

2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan 

masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan 

wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan 

agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, 

pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta 

Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi keagamaan. 

4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama. 

5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program. 

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

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama 

di Kota Pekanbaru. 
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C. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan Visi 

dan Misi. Visi tersebut adalah: 

 “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang taat beragama, serta 

rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu. Di dalam visi 

ini terdapat empat hal yang menjadi focus utama yaitu: Taat, Rukun, 

Masyarakat Madani, dan Kepribadian Melayu. Keempat hal ini yang ingin 

diupayakan dengan mengarahkan segala kemampuan, daya dan piker yang ada 

di Kandepag Kota Pekanbaru. 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kankemenag Kota Pekanbaru telah 

menetapkan Misi, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki iman dan 

taqwa serta berakhlaq mulia. 

2. Meningkatkan pelayanan Kementerian Agama, pelaksanaan ajaran agama 

serta kerukunan umat beragama. 

3. Meningkatkan iptek dan imtaq melalui pendidikan agama dan keagamaan. 

 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kankemenag Kota 

Pekanbaru telah menetapkan 12 program prioritas yang harus dilaksanakan di 

lingkungan Kankemenag Kota Pekanbaru, yaitu: 

1. Program Pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas. 

2. Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga 

pendidikan keagamaan. 

3. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan 

pengembangan nilai-nilai keagamaan. 

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

5. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun 

6. Program pendidikan menengah  

7. Program pendidikan non formal 

8. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama 

9. Program peningkatan kerukunan umat beragama 
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10. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintah 

11. Program sarana dan prasarana aparatur 

12. Program peningkatan pelayanan public 

Tema Kerja: “Ciptakan Pelayanan Yang Prima” 

Moto Kerja: “Profesional, Berwibawa dan Agamis” 

Sifat Kerja: “Cepat, Akurat dan Peduli” 

 

D. Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian 

Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itulah maka 

tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian 

Agama dalam wilayah Kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana tersebut di atas, Kemenag Kota Pekanbaru mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan tekhnis di bidang pelayanan 

dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru. 

2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan 

masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan 

wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan 

agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, 

pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta 

Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi keagamaan. 

4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama. 
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5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan 

program. 

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

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen 

Agama di Kota Pekanbaru. 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau saat ini 

memiliki 12 kecamatan. Dengan demikian maka di Kota Pekanbaru terdapat 

dua belas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. KUA Kecamatan 

tersebut adalah: 

1. KUA Pekanbaru Kota 

2. KUA Sail 

3. KUA Senapelan 

4. KUA Lima Puluh 

5. KUA Sukajadi 

6. KUA Tampan 

7. KUA Bukit Raya 

8. KUA Rumbai 

9. KUA Rumbai Pesisir 

10. KUA Tenayan Raya 

11. KUA Marpoyan Damai 

12. KUA Payung Sekaki 

Dari kedua belas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tersebut, 

delapan diantaranya adalah yang lama sedangkan 4 lainnya merupakan 

pemekaran dari yang lama, yang pemekaran tersebut adalah Kantor Urusan 

Agama (KUA) Rumbai Pesisir adalah KUA pemekaran dari KUA Rumbai, 

Kantor Urusan Agama (KUA) Tenayan Raya sebagai pemekaran dari KUA 

Tampan, Kantor Urusan Agama (KUA) Marpoyan Damai sebagai pemekaran 

dari KUA Bukit Raya dan Kantor Urusan Agama (KUA) Payung Sekaki 

sebagai pemekaran dari KUA Pekanbaru Kota. Selain itu di Kota Pekanbaru 

terdapat 8 Madrasah Negeri dan 76 Madrasah Swasta dengan perincian 

madrasah yang terakreditasi sebanyak 38 madrasah. 
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E. Sejarah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Kota Pekanbaru 

Salah satu tugas Kementerian Agama adalah untuk melaksanakan UU 

nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak dan 

rujuk yang dilakukan menurut agama islam. Tugas Kementerian Agama 

sebagaimana tercantum dalam UU tersebut diatas hanyalah mengawasi dan 

mencatat peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana 

upaya untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian pernikahan yang 

telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan 

masing-masing bagaimana caranya melakukan hal tersebut. Dengan kata lain 

bahwa Kementerian Agama (Departemen Agama) tidak mempunyai tugas 

langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang 

terjadi dalam rumah tangga. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, pada tahun 1950-

1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari 

pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60% 

diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini pejabat dilingkungan 

Kementerian Agama dan para tokoh masyarakat merasa perlu didirikan suatu 

lembaga penasihatan perkawinan yang dapat memberikan penasihatan untuk 

memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga. 

Dari maksud tersebut berdirilah lembaga penasehatan perkawinan di 

beberapa kota besar di Pulau Jawa, seperti di Jakarta, Bandung, dan 

Yogyakarta yang kemudian dipersatukan menjadi Badan penasehat 

perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4). Pada kesempatan konperensi 

Dinas Departemen Agama yang ke VII tanggal 25 s.d 30 januari 1961 di 

Cipayung di umumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri tanggal 

3 januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku anggaran dasar dan dana anggaran 

rumah tangga yang baru. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi 

kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama 

Islam. 
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Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961 

ditetapkanlah bahwa Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang 

penasehatan perkawinan, talak, rujuk, dan upaya untuk mengurangi angka 

perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 

tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasehatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat. 

Sejak terbentuknya Kementerian Agama di kota Pekanbaru Badan 

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memang belum 

begitu dirasakan Karen menyatu dengan tugas fungsi yang ada di Kementerian 

Agama. Terlihat dalam pelaksanaan nasehat perkawinan dan proses 

penasehatan (konseling) perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai-pagawai 

kementerian agama itu sendiri. Sejak tahun 2012 kepala kemenag menggagas 

kursus pranikah yang berjalan untuk beberapa bulan saja karena belum 

didukung oleh paying hukum yang kuat. Dasar penerapan kebijakan ini adalah 

karena tingginya angka perceraian di kota Pekanbaru terutama cerai gugat. 

 

F. Maksud dan Tujuan Dibentuknya Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru 

Maksud dan tujuan keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Pekanbaru adalah untuk mengurangi 

angka perceraian yang terjadi yang setiap tahun meningkat secara signifikan. 

Di antara maksud dan tujuan adanya Badan Penasehatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah 

menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia 

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

2. Memberikan mediasi perkawinan bagi pasangan yang terlibat konflik. 

3. Mengedukasi masyarakat pentingnya keluarga dalam menentukan nasib 

bangsa kedepan. 

4. Memberikan wawasan, pengetahuan kepada pasangan pranikah tentang 

fungsi-fungsi keluarga dan cara mewujudkan keluarga sakinah. 
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G. Visi dan Misi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru   

Visi dan Misi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) adalah sebagai berikut: 

1. Visi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

adalah “Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah di Kota 

Pekanbaru”. 

2. Misi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

adalah: 

a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi. 

b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui 

kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi. 

c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Badan 

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam 

rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.  

 

H. Kegiatan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Kota Pekanbaru 

 Kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4 adalah sebagai berikut: 

1. Konsultasi Perkawinan 

Konsultasi perkawinan dilaksanakan diruangan konsultasi Badan 

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena sampai 

saat ini fungsi BP4 belum dapat di lepaskan dari tugas KanKemenag Kota 

Pekanbaru. Masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan konsultasi 

perkawinan itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Untuk itu kami 

menyiapkan tenaga konselor sebanyak orang sebagaimana SK terlampir. 

2. Kursus Pranikah 

Kursus pranikah sesuai dengan pedoman pelaksanaan kursus pranikah 

sudah dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2015. Berdasarkan surat Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Nomor 
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Kd.04.4/07/BA.00/217 Tanggal 6 Februari 2015 Tentang pemberlaku 

sertifikat kursus sebagai persyaratan administrasi pencatatan perkawinan 

mulai tanggal 1 Mei 2015. 

 

I. Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru  

1. Program Organisasi: 

a. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas 

organisasi BP4. 

b. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis 

center). 

c. Meningkatkan tertib administrasi. 

d. Mengusahakan anggaran BP4 melalui dana bantuan pemerintah. 

e. Mengupayakan secretariat yang independen dan merekrut tenaga 

administrasi. 

2. Program Kerja Bidang: 

a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM 

1) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dan keluarga. 

2) Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, 

pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.  

3) Upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat,sanitasi 

lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS. 

4) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator. 

b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga 

1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasehatan 

perkawinan, dan keluarga. 

2) Mengupayakan pelatihan mediator yang terakreditasi. 

3) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan. 

4) Mengupayakan rekruitmen tenaga professional dibidang psikologi, 

psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi. 
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5) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BP4. 

6) Menyelenggarakan konsultasi jodoh. 

7) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui 

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

elektronik lainnya. 

8) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada 

bidang penasehatan perkawinan dan keluarga. 

9) Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.  

c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi: 

1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus 

serta penyuluhan tentang: 

a) Keluarga sakinah mawaddah warahmah 

b) Undang-undang perkawinan, hukum munakahat, kompilasi 

hukum islam, undang-undang KDRT dan undang-undang 

terkait lainnya. 

c) Pendidikan keluarga sakinah. 

2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan 

keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronik, media 

tatap muka. 

d. Bidang Advokasi dan Mediasi: 

1. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi. 

2. Melakukan rekruitmen dan pelatihan tenaga advokasi  dan mediasi 

perkawinan dan keluarga. 

3. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan Pengadilan Agama. 

e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja  dan 

Lanjut Usia: 

1) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan 

dan  pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. 

2) Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat 

nasional.  
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3) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, 

remaja dan lanjut usia. 

4) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam 

keluarga.  

 

J. Struktur Organisasi Kantor BP4 Kota Pekanbaru  

Struktur Organisasi Kantor BP4 Kota Pekanbaru terdiri dari 1 orang 

kepala dan 5 orang pelaksana. 
63

  

 

   Gambar IV.1  

  Struktur Organisasi BP4 Pekanbaru 
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 Sumber Data, Profil BP4 Pekanbaru  

KEPALA 
Drs. H. Amirullah 

Hasyim 

SEKRETARIS 

Haryati SE.M.E.Sy 

STAFF 

Puspita Yeliswati.A.Md 

SEKRETARIS 

Masrizal, S.Ag 

STAFF 

Sisca Oktavianti 

STAFF 

Afrizal 
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K. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Gambar IV.2 

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA  

Drs.H. EDWAR 

S.UMAR,M.Ag 

19650906 199303 1 003 

KEPALA SUBBAG, TU 

Drs. H. Efrion Efni, 

M.Ag  

19670331 199203 1 001 

KASI PEND 

MADRASAH  

Drs. H. 

Nasaruddin, 

M.Si 

196601151997

031001 

KASI PEND 

DINIYAH 

DAN 

PONTREN 

H. Abdul 

Wahid S.Ag, 

M.I.Kom  

197206122009

121001 

KASI PEND 

AGAMA 

ISLAM 

Drs. H. Rialis, 

M.Pd  

19671231 

199403 1 041 

KASI PENYE. 

HAJI DAN 

UMRAH  

Drs. H. 

Dahlan, MA  

196703042000

031002 

KASI 

BIMBINGAN 

MASYARAK

AT ISLAM 

H.A.N.Khofif

y , M.H  

197608242000

121002 

PENYELENG

GARA 

SYARIAH  

H.Muhammad 

Nazar , S.Ag  

19670101 

199703 1 004  

PENYELENG

GARA  

KRISTEN  

Permita 

Memada, S.Ag 

19687405 

199903 2 003  
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PERISTIWA  RUJUK 

PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 

UNTUK TAHUN:  2019  

 

Tabel IV.1  

Data Rujuk 2019  

 

No Kecamatan Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

1 Senapelan - - - 2 - - - 1 - - - - 

2 Rumbai - - - - - 1 - - - - - - 

3 Lima Puluh - 1 1 - - - - - - - - 1 

4 Sukajadi 1 - - - 2 - - - - - 1 - 

5 Pekanbaru Kota - - - 1 - 1 - - - - 1 - 

6 Sail - - - - - - 1 - - - - - 

7 Tampan 3 2 1 1 1 - 1 - - - - 1 

8 Bukit Raya - 1 - - - - - - 1 1 - - 

9 Marpoyan Damai 2 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - 

10 Tenayan Raya 3 2 3 2 1 - - 2 1 - 1 1 

11 Rumbai pesisir 1 - - - 1 - - - - 2 - - 

12 Payung Sekaki - - - 1 - - - - -  - 1 

 Jumlah 10 7 6 6 7 3 3 4 3 3 3 4 

 

Pekanbaru, 09 Januari 2020  

an.KEPALA  

Seksi Bimas Islam 

 

 

H.A.N.Khofify M.H  

 

6
9
 



70 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah data disajikan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa 

Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam 

Melayani Perkara Rujuk di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

sudah terlaksana dengan jelas. Hal ini terlihat dari Keputusan Musyawarah 

Nasional Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP4/VI/2009. Adapun indikator dalam 

penelitian ini adalah memberikan bimbingan, penasehatan, dan konseling.  

1. Memberikan bimbingan terhadap pihak yang berperkara sudah dilakukan 

BP4 dengan memberikan penerangan kepada pasangan atau keluarga 

sesuai dengan masalah yang dihadapi keluarga tersebut, mediasi untuk 

menemukan titik permasalahan, advokasi jika untuk melanjutkan ke 

pengadilan.  

2. Memberikan nasehat dilakukan dengan menyelenggarakan pemahaman 

tentang agama,undang-undang perkawinan dan hukum munakahat untuk 

menjaga keutuhan rumah tangga dengan melakukan sesuatu yang baik 

untuk keluarga dan menghindari hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan.  

3. Konseling kepada pihak yang bermasalah sudah diberikan dengan 

memberikan arahan dan solusi dengan menunjukkan perubahan sikap yang 

positif dan dapat merencanakan program untuk masa yang akan datang.  

Peranan diatas telah berjalan dengan sistematis, meski masih ada hal-

hal yang harus diperbaiki. Namun, secara keseluruhan Peranan Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Melayani Perkara 

Rujuk di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan 

tujuan yang diharapkan.  
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B. Saran 

Sebagai langkah akhir dari penelitian ini, maka peneliti mencoba 

memberikan beberapa saran atau masukan yang berkaitan dengan penelitian 

yang dikaji. Adapun saran untuk Badan Penasehatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1. Harapan bagi semua orang untuk menciptakan rumah tangga yang 

harmonis, tentram, damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran. 

Keutuhan rumah tangga tercipta bukan berarti tidak adanya permasalahan 

di dalam kehidupan berkeluarga tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas 

keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah 

tangganya. Namun tidak menutup kemungkinan jika rumah tangga tidak 

bisa lepas dari permasalahan baik itu timbul  dari suami istri, orang tua 

dengan anak dan dari pihak luar lingkungan keluarga  maka sebagai solusi 

yang terbaik yaitu mendatangi BP4 untuk mendamaikan permasalahan 

tersebut.  

2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota 

Pekanbaru diharapkan lebih baik lagi dalam menjalankan fungsi dan 

programnya untuk mendamaikan pihak yang mempunyai permasalahan 

dalam rumah tangga mereka agar jangan sampai rumah tangga tersebut 

mengambil jalan perceraian  
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Lampiran  

    DOKUMENTASI WAWANCARA  

 

 

 

Wawancara dengan Bapak H.A.N Khofify Selaku Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam  pada tanggal 15 Juni 2020  



 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Haryati SE.ME,Sy Selaku Sekretaris Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan pada tanggal 15 

Juni 2020  

 

 



 

 

 

 

  

Logo Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota 

Pekanbaru  

 

 

 

  



 

 

 

Lampiran 2  

PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Informan  

Nama   : H.A.N Khofify M.H  

   : Haryati SE.ME,Sy  

Hari/Tanggal   : Senin, 15 Juni 2020  

Tempat Wawancara : Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

1. Apakah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota 

Pekanbaru memberikan penerangan terhadap pasangan yang ingin rujuk?  

2. Bagaimanakah penerangan yang diberikan Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru   terhadap pasangan yang berperkara 

tersebut?  

3. Apakah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota 

Pekanbaru melakukan mediasi terhadap pasangan yang ingin rujuk?  

4. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi yang dilakukan Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru terhadap pasangan 

yang  berperkara tersebut?  

5. Apakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  

memberikan bantuan advokasi terhadap pasangan yang ingin rujuk?  

6. Mengapa bantuan advokasi belum terlaksana di Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru?  

7. Apakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  

memberikan pemahaman tentang agama untuk meningkatkan nilai-nilai 

keimanan, keatqwaan dan akhlakul karimah terhadap pasangan yang ingin 

rujuk?  

8. Bagaimanakah pemahaman yang diberikan Badan Penasehatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru tentang agama untuk 

meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan  akhlakul karimah terhadap 

pasangan yang berperkara tersebut?  



 

 

 

9. Apakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota 

Pekanbaru menyelenggarakan pemahaman tentang peraturan perundang-

undangan perkawinan dan hukum munakahat terhadap pasangan yang ingin 

rujuk?  

10. Bagaimanakah penyelenggaraan yang dilakukan Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam memberikan 

pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan hukum munakahat 

terhadap pasangan yang berperkara tersebut?  

11. Apakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota 

Pekanbaru memberikan arahan dan solusi terhadap pasangan yang ingin 

rujuk?  

12. Bagaimanakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

Kota Pekanbaru dalam  memberikan arahan dan  solusi terhadap pasangan 

yang berperkara tersebut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

Identitas Informan  

Nama :  Bapak ES dan Ibu LL  

Alamat :  Jl.Garuda, Labuh baru timur Kec. Payung Sekaki  

Tempat Wawancara :  Di Rumah Bapak Eko dan Ibu Lilik di Jl.Garuda Labuh 

baru timur Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru  

Hari/Tanggal :  Senin, 22 Juni 2020  

1. Apakah BP4 memberikan penerangan tentang rujuk terhadap ibu dan bapak?  

2. Bagaimanakah penerangan yang diberikan BP4 terhadap ibu dan bapak saat 

ingin rujuk?  

3. Apakah BP4 melakukan mediasi terhadap ibu dan bapak?  

4. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi yang dilakukan BP4 terhadap ibu dan 

bapak saat ingin rujuk?  

5. Apakah BP4 memberikan bantuan advokasi terhadap ibu dan bapak?  

6. Apakah BP4 memberikan pemahaman tentang agama untuk meningkatkan  

nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah terhadap bapak dan 

ibu?  

7. Untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah 

tentang agama bagaimanakah cara yang dilakukan BP4 dalam memberikan 

pemahaman terhadap ibu dan bapak?  

8. Apakah BP4 menyelenggarakan pemahaman tentang peraturan perundang-

undangan perkawinan dan hukum  munakahat terhadap bapak dan  ibu?  

9. Dalam menyelenggarakan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan 

dan hukum munakahat bagaimanakah pemahaman yang diberikan BP4 

terhadap ibu dan bapak?  

10. Apakah BP4 memberikan arahan dan solusi terhadap bapak dan ibu dalam 

melayani perkara rujuk?  

11. Untuk mengatasi permasalahan tersebut arahan dan solusi apa yang diberikan 

BP4 terhadap ibu dan bapak?  

 



 

 

 

Lampiran 3  

  KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

 
Judul Penelitian Variabel  Indikator  Sub Indikator  Alat 

Pengumpulan 

Data  

Peranan Badan 

Penasehat 

Pembinaan dan 

Pelestarian 

Perkawinan 

Dalam 

Melayani 

Perkara Rujuk 

di Kantor 

Kementerian 

Agama Kota 

Pekanbaru  

 

Peran 

Badan 

Penasehatan 

Pembinaan 

dan 

Pelestarian 

Perkawinan  

1.Memberikan 

bimbingan  

1. Memberikan 

penerangan 

mengenai rujuk 

kepada pasangan 

yang berperkara  

2. Memberikan 

bantuan mediasi 

kepada pihak yang 

berperkara  

3. Memberikan 

bantuan advokasi 

dalam mengatasi 

perselisihan rumah 

tangga  

- Wawancara  

- Observasi  

- Dokumentasi  

2.Penasehatan  1. Menyelenggarakan 

pemahaman 

tentang agama 

untuk 

meningkatkan 

nilai-nilai 

keimanan, 

ketaqwaan dan 

akhlakul karimah  

2. Menyelenggarakan 

pemahaman 

tentang peraturan 

perundang-

undangan yang 

berkaitan dengan 

keluarga dan 

hukum munakahat  

- Wawancara  

- Observasi  

- Dokumentasi  

3.Konseling   1. Memberikan 

arahan dan solusi 

dalam mengatasi 

masalah yang 

berkaitan dengan 

perselisihan rumah 

tangga   

- Wawancara  

- Observasi  

- Dokumentasi  
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MOTTO 

“Berdo‟a dan Berusaha itu Kuncinya, Bersabar dan Bersyukur itu Gemboknya” 

“Dia mengetahui dan menemanimu, Love” 

 


