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BAB II 

TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS PERAN BP4 DALAM 

MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DALAM MEWUJUDKAN 

PERKAWINAN YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH 

 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian. 

1. Pengertian Perkawinan. 

a. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Pengertian perkawinan dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitha>qan ghali>dzan, 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
1
 

Kata mitha>qan ghali>dzan ini ditarik dari firman Allah SWT yang 

terdapat dalam ayat: 

                 

        

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. 

dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian 

yang kuat”. (Q.S. An-Nisa>’: 21). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15. 
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b. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974.  

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, pasal 1menjelaskan Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang  pria dan seorang wanita sebagai suami istri  

dengan tujuan membentuk  keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Dalam hubungan 

ini, Sardjono mengatakan bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak 

yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan 

suami istri baik bagi mereka maupun hubungannya satu sama lain 

maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. 

Pengertian “ikatan batin” dalam pernikahan berarti bahwa dalam batin 

suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh 

untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan 

membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya bahwa dalam suatu 

pernikahan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, 

kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap pernikahan. 

c. Rukun dan Syarat Perkawinan  

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang 

rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu tentang rukun 

perkawinan meliputi hal-hal: 

                                                           
2
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif 

fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya), 15. 
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a) Calon suami 

b) Calon istri 

c) Wali nikah 

d) Ijab dan Kabul.
3
  

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi.Rukun dan syarat menentukan hukum suatu 

perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut 

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus ada. Rukun dan syarat tersebut yang menjadi 

pondasi awal terbentuknya pernikahan. Di dalam pernikahan, rukun 

dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, bahwa pernikahan 

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 

Setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap pasangan, 

mereka selalu mengharapkan bahwa apa yang ia lakukan akan 

membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan 

dan ujian hingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami 

keguncangan dalam rumah tangganya dan bahkan tidak jarang juga 

yang perkawinannyan berakhir pada perceraian.  

 

 

                                                           
3
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, pdf, (diakses pada tanggal 23 Maret 2015, jam 

15.20). 
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2. Pengertian Perceraian.  

a. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam. 

Talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya 

“melepaskan atau meninggalkan”.4 Menurut istilah syara’, talak yaitu:  

جّة  عاقة ا اء ا ا اج   ح ربطة ا

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.” 

Al-Jaziry mendefinisikan: 

ص  ص ظ م قصا ح ب ح ا ة ا ا ا ا ط  ا

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 

pelepasan ikatannya dengan menggunakan kataa-kata tertentu.” 

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 

setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi 

suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti 

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak 

bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang 

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan 

dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.5  

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya 

perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 

(1) Kematian,  

(2) Perceraian, dan  

                                                           
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 191. 

5
Ibid., 191-192. 
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(3) Atas putusan Pengadilan.
6
  

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah 

tangga.Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan 

perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, 

dengan penyebab berbeda-beda. Perceraian dalam KUHP (Burgerlijk 

Wetbook) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, 

dalam hal ini termuat pada Bab ke-10. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB VIII 

tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 menegaskan 

bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; (c) 

Atas Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.  

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.  

(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tersendiri.
7
  

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata 

(BW) pada Bab ke 10 berkaitan dengan bagian ke tiga dalam 

                                                           
6
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, pdf, (diakses pada tanggal 23 Maret 2015, jam 

15.20). 
7
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang 

(Perspektif fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya), 47-48. 
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KUHPerdata (BW) tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 208 dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan 

sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara ke dua 

belah pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian dalah 

sebagai berikut:  

1. Zina.  

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat. 

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanyaatau 

dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah 

perkawinan. 

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri 

terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak 

yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-

lukayang membahayakan.
8
  

3. Rukun dan Syarat Talak.  

1. Rukun Talak. 

Ditinjau dari segi cara seseorang mengucapkan lafadz talak, 

talak ada dua macam: talak sharih dan talak kinayah. Talak sharih 

rukunnya ada 3 yaitu:  

a) Yang menalak (suami).  

b) Yang ditalak (istri).  

c) Lafadz (tanpa niat).   

                                                           
8
 Ibid., 48. 
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Talak sharih ialah talak yang diucapkan suami secara tegas dan 

gamblang dengan kata-kata talak. Umpama kata suami kepada istri; 

“Aku talak engkau dengan talak satu”, dengan ucapan tersebut (tanpa 

niat) jatuhlah satu talak kepada istrinya. Talak kinayah rukunnya ada 4 

yaitu: 

a) Yang menalak. 

b) Yang ditalak. 

c) Niat (talak), dan 

d) Shighat (lafadz) 

Talak kinayah ialah talak yang diucapkan tanpa mempergunakan 

kata-kata  talak secara tegas tetapi dengan kata sindiran yang dapat 

diartikan dengan talak.
9
  

4. Alasan-alasan terjadinya perceraian. 

a. Menurut syariat Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang 

suami untuk menjatuhkan talak ialah: 

1) Istri berzina atau 

2) Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali 

3) Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat 

mengganggu ketenteraman dan kerukunan rumah tangga.  

 

 

 

                                                           
9
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 28-29. 
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b. Menurut Peraturan Perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 

Pasal 19 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai ialah: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain di luar kemampuan. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuma yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang menbahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapak menjalankan kewajibannya sebagai 

suami istri. 

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah 

tangga.
10

 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid.  
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5. Macam Talak. 

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang 

dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Talak Sharih, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas 

dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai 

seketika diucapkan. 

Imam Syafi’I mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk 

talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, contoh talak sharih 

adalah seperti suami berkata kepada istrinya:  

1) Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang 

juga. 

2) Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan 

sekarang juga. 

3) Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas 

sekarang juga.  

b. Talak Kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran, 

atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: 

1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku. 

2) Selesaikan sendiri segala urusanmu. 

3) Janganlah engkau mendekati aku lagi. 

4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga. 

5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga. 
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6) Susullah keluargamu sekarang juga. 

7) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga. 

8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu. 

9) Saya sekarang telah sendirian dan telah hidup membujang. 

10) Engkau sekarang sudah bebas merdeka dan hidup sendirian. 

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan 

mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-

kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh 

Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika 

suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka 

menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut 

tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak itu tidak jatuh.
11

 

6. Hukum Talak. 

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan 

adalah termasuk perbuatan tercela dan dibenci Allah. Syara’ 

menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, 

namun syara’ membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui 

dijatuhkannya talak tanpa sebab dan alasan. Adapun sebab-sebab dan 

alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya menyebabkan hukum 

talak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi 

mubah, dan adakalanya menjadi sunnat.  

                                                           
11

 Abd. Rahmam Ghazali, Fiqh Munakahat , 193-196. 
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Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal 

suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan 

kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mendatangi istri, atau 

suami tidak mampu menyelenggarakan nafkah istri. Talak itu 

diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik 

dengan bekas istrinya maupun dengan wanita lain, dengan kata lain 

suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan 

terjatuhnya suami kedalam perbuatan haram. 

Talak itu mubah hukumnya ketika ada keperluan untuk itu, 

yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap 

suami, suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, suaami 

tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunnatkan jika istri 

rusak moralnya, berbiat zina atau melanggar larangan-larangan Agama, 

atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Agama.
12

 

Menurut asalnya talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda 

Rasulullah S.A.W.: 

م قا   ّ  س ي اه ع ا : ع اب ع ا  رس  اه ص ح أ بغض ا

ا  ط ي اه ع  خ ا م  }.  إ اح اب ما ج  ا  ا أب ر

 {صحح 

                                                           
12

 Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, Ilmu Fiqh (Jakarta: Direktorat 

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983), 245-250. 
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Artinya: “Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: 

Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak. (Riwayat Abu 

Dawud dan Al-Hakim).”13
 

Mengenai hukum talak ini ada perbedaan pendapat. Ulama 

Hanafiyah bependapat bahwa talak itu terlarang, kecuali bila diperlukan 

berdasarkan sabda Rasulluah S.A.W.: 

ا  ط ج ا ي اه ع  ا  إ ح  أبغض ا

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”14
 

Menurut pendapat Imam Syafi’I hukum talak ituu ada 

bermacam-macam, yaitu: 

a. Wajib, yaitu bagi orang yang suka meng-ila , artinya 

bersumpah untuk tidak bersetubuh lagi dengan istrinya 

selama-lamanya atau lebih dari 4 (empat) bulan. 

b. Sunah, yaitu bagi orang-orang yang sudah lemah dan tidak 

kuasa lagi menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, atau 

karena tidak cinta lagi terhadap istrinya itu disebabkan oleh 

beberapa hal, atau perempuan itu tidak pandai menjaga 

kehormatan dirinya, atau perangainya sangat jahat hingga 

mencemarkan nama si suami. 

                                                           
13

 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ( 

Bandung: V. Pustaka Setia, 2008), 56-59. 
14

 Agus Salim Sa’id, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 202 
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c. Haram, yaitu atas orang yang menceraikan istrinya dalam 

keadaan haid. Demikian juga haram bila talak dijatuhkan 

hanya semata-mata ingin menyia-nyiakan istrinya.
15

 

Golongan Hambali menjelaskan secara terperinci mengenai 

talak, ada yang dikatakan wajib, haram, dan sunah. 

a. Talak wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam 

(penengah), karena perselisihan, perpecahan suami atau istri 

yang sudah berat. Jika hakam berpendapat hanya talaklah 

jaln satu-satunya untuk menghentikannya, membendung 

perpecahan dalam keluarga tersebut maka talak dapat 

dilakukan untuk menyelamatkan masing-masing pihak. 

b. Talak haram, yaitu talak tanpa alasan apapun. Diharamkan 

karena merugikan bagi suami atau istri dan tidak adanya 

kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya. 

c. Talak sunah, yaitu dikarenakan sang istri mengabaikan 

kewajiban-kewajiban kepada Allah, seperti meninggalkan 

sholat.
16

 

Sedangkan Imam Al-Nawawi hanya menyebutkan empat 

macam hukum perceraian, yaitu haram, makruh, wajib, dan mahdub. 

                                                           
15

 Agus Salim Sa’id, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 202. 
16

 Ahmad Siddiq, Hukum Talak Dalam Agama Islam (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 9-

14. 
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Menurutnya tak ada perceraian yang dapat disebut “mubah”. Pendapat 

ini juga disepakati oleh Ulama Maliki dan Al-Dardir.
17

 

Karena itu, jika peraturan tentang perceraian dalam hukum 

Islam senantiasa mengandung pendidikan, yakni pendidikan untuk tidak 

mempermudah perceraian, maka perceraian hendaknya hanyalah 

dilakukan dalam satu keadaan, yang jalan lainnya untuk memperbaiki 

kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin ditemukan lagi. Islam 

menghendaki untuk menjadikan perkawinan sesuatu yang berusia kekal 

dan abadi untuk selama hidupnya. Hanya kematian sajalah hendaknya 

satu-satunya sebab menjadi alasan bagi berpisahnya laki-laki dan 

wanita yang sudah menjadi satu kesatuan sebagai suami istri.
18

 

Akhir-akhir ini banyak keluarga terganggu oleh berbagai 

masalah seperti masalah ekonomi, perselingkuhan dan menurunnya 

kewibawaan orang tua karena mereka memperlihatkan perilaku yang 

tidak baik seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan berselingkuh yang 

membuat suami istri bermusuhan. Kebanyakan kasus-kasus ini diajukan 

ke Pengadilan Agama yang menyelesaikan kasus-kasus keluarga 

berdasarkan agama dan jarang dianalisis oleh pengadilan berdasarkan 

psikologis. Yaitu seberapa jauh perkembangan emosi suami istri yang 

bermasalah itu dapat mengancam keutuhan keluarga. Diusahakan agar 

masing-masing suami istri itu dapat mengungkapkan perasaan, 

                                                           
17

 Basri Iba Asghary, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992), 

83. 
18

 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya  (Jakarta: Bulan Bintang, 

1987), 234-235. 
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kemarahan, kesedihan, keterhinaan, dan keterancamannya. Ungkap 

seluas-luasnya sehingga dia kembali normal. Jika ini terjadi maka 

pikiran sehatnya akan muncul kembali. Dia ingat akan akibat 

perceraiannya yaitu anak-anak akan menderita. 

Kebutuhan umat akan petunjuk dan bimbingan agama akhir-

akhir ini terasa semakin meningkat. Kehausan akan ilmu agama 

patutlah kita syukuri bersama. Karena kecenderungan demikian 

menunjukkan bahwa di zaman yang semakin terbuka seperti sekarang 

ini mau tidak mau banyak dihadapi persoalan-persoalan yang perlu 

ditangani secara tepat, sebab tanpa menggunakan solusi yang tepat 

hanya akan menimbulkan persoalan baru yang semakin rumit.
19

 

 

Marriage counseling (konseling perkawinan) adalah cabang dari 

family counseling dengan tujuan agar komunikasi suami istri menjadi 

harmonis. Dengan kata lain, marriage counseling adalah upaya 

konselor professor untuk membantu pasangan suami istri yang 

mengalami kesulitan dalam komunikasi karena adanya problem 

diantara mereka. 

Melalui pendekatan konseling perkawinan beberapa langkah 

harus dilalui oleh pasangan suami istri: 

1. Konselor memberi kemudahan bagi masing-masing pasangan untuk 

mengungkapkan uneg-uneg emosionalnya. 

                                                           
19

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , terj. Abdul Gofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2001), 9. 
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2. Setelah masing-masing puas melepaskan perasaan-perasaan marah, 

benci, kesal, curiga, cemburu, perasaan rendah diri, terlena dan 

sebagainya, maka ibarat balon ia akan kempes. 

3. Konselor harus mampu memanfaatkan situasi rasional ini untuk 

menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam 

hal alternatif-alternatif pemecahan masalah mereka.
20

  

B. Tugas Pokok dan Fungsi BP4 Dalam Mengurangi Angka Perceraian 

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang 

antara laki-laki dan permpuan untuk menghalalkan hubungan biologis 

antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam. 

Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk 

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara yang diridhoi oleh Allah 

SWT.  

Namun suatu perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, 

problematika rumah tangga (perkawinan) seperti masalah ekonomi, 

perselingkuhan dan menurunnya kewibawaan orang tua karena mereka 

memperlihatkan perilaku yang tidak baik seperti berjudi, mabuk-

mabukan, dan berselingkuh yang membuat suami istri bermusuhan, 

adapun upaya untuk menyelesaikan problematika rumah tangga antara 

lain: 

a. Meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam. 
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b. Menghilangkan kehendak/niat bercerai dari hati masing-

masing. 

c. Memohon petunjuk dari Allah. 

d. Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, ikhlas 

dan jujur. 

e. Meminta nasehat pada orang tua, mertua, keluarga, atau BP4 

terdekat.  

 Disinilah peran dari BP4 dibutuhkan untuk mewujudkan iklim 

yang kondusif dalam suatu perkawinan. Seyogyanya BP4 memiliki 

peran aktif untuk pembinaan, pendampingan dan penasehatan agar 

angka perceraian tidak naik dalam setiap tahunnya. Yang dimaksud 

dengan pembinaan adalah memberikan arahan kepada suami istri dalam 

membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. pendampingan adalah 

mendampingi untuk membantu suami istri dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam rumah tangga, penasehatan adalah memberikan 

saran atau masukan kepada suami istri yang bersengketa agar bisa 

rukun lagi. 

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penasihat 

Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah untuk mempertinggi 

mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 

warahmam menurut ajaran Islam dan untuk mencapai masyarakat dan 
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bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan 

spirituil.
21

  

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan 

perundang-undangan seperti Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Tahun 1961 jo Nomor 3 Tahun 1977 tentang penegasan 

pengakuan BP4 pusat, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 

tentang gerakan keluarga sakinah, Anggaran Dasar Rumah Tangga BP4 

pusat, hasil MUNAS BP4 Pusat Tahun 2009
22

 dan Peraturan Mentri 

Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa: 

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, 

Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri 

tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.23
 

Upaya yang dilakukan BP4 dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya antara lain: 

a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan 

mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok. 
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b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan keluarga. 

c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama. 

d. Memberikan bantuan Advokasi dalam mengatasi masalah 

perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di 

Pengadilan Agama. 

e. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan 

keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap 

perlu. 

f. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina 

keluarga sakinah.
24

 

Kebutuhan umat akan petunjuk dan bimbingan agama akhir-akhir 

ini terasa semakin meningkat. Kehausan akan ilmu agama patutlah kita 

syukuri bersama. Karena kecenderungan demikian menunjukkan bahwa 

di zaman yang semakin terbuka seperti sekarang ini mau tidak mau 

banyak dihadapi persoalan-persoalan yang perlu ditangani secara tepat, 

sebab tanpa menggunakan solusi yang tepat hanya akan menimbulkan 

persoalan baru yang semakin rumit.
25
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Keberadaan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) di tengah-tengah masyarakat sebenarnya sangat membantu dalam 

menangani hal-hal terutama dalam permasalahan dan perselisihan 

perkawinan. Sehingga dengan adanya Badan Penasihat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan  (BP4) di masyarakat akan terwujud suatu rumah 

tangga yang diimpikan oleh pasangan suami istri maupuk keluarga yaitu 

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.  

Dalam hal ini tugas ataupun peran dari BP4 itu sendiri antara lain 

mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawadah, warahmah denga 

mengembangkan program keluarga sakinah. Untuk mempertinggi mutu 

perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya 

bimbingan yang terus-menerus dari konselor dan penasihat perkawinan 

secara professional.  Hal ini sesuai dengan isi dari  Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.”26
 

C. Tinjauan Tentang Efektivitas Peran BP4 Dalam Mengurangi Angka 

Perceraian 

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang 

dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat 
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yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara 

filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum 

itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaedah hukum peraturan itu sendiri, 

petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh 

penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.
27

 

Seringkali kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat, hukum 

yang telah dibuat ternyata tidak efektif di dalamnya. Dari uraian diatas 

fungsi hukum sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas (social 

control) dan atau sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat 

(social engineering) apakah hukum berfungsi kedua-duanya sekaligus 

atau hanya salah satu saja itu bergantung pada bidang hukum yang 

dipersoalkan dan bidang kehidupan masyarakat yang mengalami 

perubahan.
28

 

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan 

penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses 

yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh 

karena itu hukum akan bertukar aksi dengan unsur manusia, sosial, 

budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum dipengaruhi 

oleh macam keadaan dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. 

Sejalan dengan itu Soerjono Soekanto dalam pidato 

pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada 
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 Ahmad Sopyan Asauri, “Teori Fungsionalisme Menurut Emile Durkheim”, dalam 
file:///D:/Doc.20Bahan20Skripsi20New/Ahmad20Sopyan20Asauri2020TEORI20FUNGSIOANA

LISME20MENURUT20EMILE20DURKHEIM.htm, (diakses pada tanggal 19 April 2014, Jam 

13.54). 
28

 Layyin Mahfiana, Ilmu Hukum (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 23. 

file:///D:\Doc.20Bahan20Skripsi20New\Ahmad20Sopyan20Asauri2020TEORI20FUNGSIOANALISME20MENURUT20EMILE20DURKHEIM.htm
file:///D:\Doc.20Bahan20Skripsi20New\Ahmad20Sopyan20Asauri2020TEORI20FUNGSIOANALISME20MENURUT20EMILE20DURKHEIM.htm


43 

 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983 

membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri.  

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menetapkan hukum.   

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum.  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan.   

e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Faktor-faktor dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-

faktor itu. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 

tolok ukur efektivitas penegakan hukum.
29

 

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup 

mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat 

tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada 

keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri 

manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang 

dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan 
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pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. 

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat 

dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena 

menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari 

efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono 

Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan 

berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk 

membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari 

kelima faktor ini, sehingga  hukum dinilai dapat efektif.
30

 

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum 

harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian 

disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan 

fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon 

serta kebudayaan yang terbangun.  

Berkenaan dengan efektivitas hukum dikaitkan dengan peran 

fungsi dan tugas BP4 telah dijelaskan mengenai dasar hukum 

pelaksanaan tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan 

seperti Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Tahun 1961 jo 

Nomor 3 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 Pusat, 
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Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang gerakan 

keluarga sakinah, Anggaran Dasar Rumah Tangga BP4 pusat, hasil 

MUNAS BP4 Pusat Tahun 2009
31

 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 

Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama 

dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan 

kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) 

agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi 

dalam rumah tangga”.
32
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