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ABSTRAK 

 

Musyayadah. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian 

Masalah Perkawinan Akibat Nushuz dan Syiqaq (Studi Kasus DI BP4 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ) Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam. Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo.Pembimbing Udin Safala, M.HI 

 

Kata Kunci: BP4, Nush}uz, Syiqaq 

 

BP4 Kecamatan Kauman adalah sebuah Lembaga yang berperan sebagai 

mediator antara pasangan suami istri yang berselisih dan dapat didamaikan oleh 

BP4 tanpa datang kePengadilan Agama. 

Perselisihan Perkawinan dalam membina rumah tangga sangat 

mempengaruhi keharmonisan yang telah dibina dan apabila masalah tersebut tidak 

segera ditangani maka terjadinya perselisihan serta pertengkaran akan semakin 

berkepanjangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian 

kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah 

Perkawinan Akibat Nushu}z dan Syiqaq serta bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap BP4 Kecamatan Kauman sebagai Hakam untuk mendamaikan pasangan 

suami istri yang sedang berselisih.  

Adapun Pokok Permasalahanya sebagai berikut:1).Bagaimana Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Masalah Perkawinan Akibat Nushu}z 

di BP4 Kecamatan Kauman? 2).Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap 

Praktik penyelesaian masalah perkawinan akibat syiqaq di BP4 Kecamatan 

Kauman?  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

Research), yaitu penelitian yang diperoleh dari BP4 Kecamatan Kauman, 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan data yang 

penulis kumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisa yang digunakan 

penulis yaitu, dengan data reduction ( reduksi data ), data display ( penyajian data) 

yaitu, wawancara dan kemudian melakukan conclusion drawing ( penarikan 

kesimpulan).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dalam tinjauan 

Hukum Islam tentang praktik yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan kauman dalam 

menyelesaikan masalah persilisihan perkawinan akibat nushu}z diantaranya 

memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, musyawarah, serta mencari titik 

temu dari segala permasalahan yang terjadi, telah sesuai dengan hukum Islam. 

Serta, Praktik pelaksaan BP4 Kecamatan Kauman dalam menyelesaikan masalah 

syiqaq dari proses awal sampai akhir hingga menemukan titik terang telah sesuai 

dengan hukum Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan atau akad yang sangat 

kuat atau mitha>qan ghaliz}a>. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur 

perintah Allah dan melaksanakannya adalah „ubudiyah (ibadah). Ikatan 

perkawinan sebagai mitha>qan ghaliz}a>. dan mentaati perintah Allah bertujuan 

untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan  

keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama 

Allah. 
1
 

Islam sangat memperhatikan pentingnya pembentukan keluarga 

melalui perkawinan, yang merupakan salah satu yang biasanya dilakukan oleh 

manusia. Adapun yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan 

hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah 

perkawinan sehingga dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan 

keluarga dan kesejahteraan masyarakat.  

Makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah 

Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari 

generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Firman-Nya: 

                                                             
1Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993. 



 
 

                             

                                

         

 Artinya:  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.
2
 

 

Maksud diatas bahwa Allah Swt akan menciptakan anak-anak yang 

banyak apabila melakukan perkawinan. Perkawinan sangat dianjurkan untuk 

dilakukan agar manusia tetap mendapatkan keturunan yang sholih dan 

sholihah.  

Islam mengatur manusia berjodoh-jodohan itu melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang 

disebut hukum perkawinan Islam.  

Sebuah perkawinan dimaksudkan agar dapat berlangsung seumur 

hidup, dan perkawinan yang bahagia dan kekal harus selalu berdasar 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Apabila dalam rumah tangga agama dijadikan sebagai pedoman hidup, 

maka dapat dipastikan akan mampu menghadapi segala persoalan di situasi 

                                                             
2 QS. an-Nisaa>’: 3 
3
Falah Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

36. 
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dan kondisi apapun. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga merupakan 

keinginan yang pasti diharapakan semua manusia. 

Dalam mewujudkan Perkawinan yang bahagia, kekal memang 

bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang 

timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya 

menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri, bahkan tidak jarang 

hingga Putus perkawinan yang disebabakan adanya sengketa dalam 

perkawinan itu sendiri. Keluarga merupakan Kelanggengan kehidupan 

keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak 

seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mangharapkan Perselisihan 

apalagi terjadi perceraian dalam perkawinannya, tetapi dalam perjalanan 

perkawinan kadang-kadang muncul problem yang menyebabkan perselisihan 

itu terjadi.   

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri 

sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang menjadi 

basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, 

menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan 

yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami istri, Al-Quran 

mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu 

rumah tangga. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan istri 



 
 

kata Nush}uz ditemukan dalam Al-quran menerangkan tentang sikap yang 

tidak lagi ada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam 

rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk 

ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari 

suami atau yang mumcul dari pihak istri disebut dengan kata Nushu}z.  

Hak dan kewajiban masing-masing suami istri telah ditegaskan dalam 

al-quran dan hadist yang kemudian dikuhususkan dalam pembahasanya dalam 

fiqh munakahat dan telah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ketika 

seorang istri tidak menjalankan kewajibanya sebagaimana mestinya, maka 

dalam Islam si istri tersebut disebut nushu}z seperti yang telah dijelaskan 

dalam al-Quran surat an-Nisaa>’ ayat: 34 

                             

                          

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nush}uz nya, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. 

 

Begitupun dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibanya 

sebagaimana mestinya maka si suami tersebut disebut Nushu}z. Seperti 

disebutkan dalam surat an-Nisaa>’:128 
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Artinya:“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nush}uz  atau sikap 

tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 

keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, 

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul 

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 

Nush}uz  dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
4
  

 

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwa didalam al-Quran juga 

sedikitnya menyebutkan kata nushu}z dari pihak suami. Meskipun dalam hal 

ini tidak dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana penjelasan di dalam al-

Quran terhadap nushu}znya seorang istri.  

Dampak yang ditimbulkan dari Nushu}z adalah terjadinya Syiqaq yaitu 

perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. Secara 

terminologis fiqh syiqaq diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara 

suami istri. Dimana keduanya memang saling bertengkar hebat sehingga 

perkawinan mereka berujung retak. Oleh karena itu Allah memberikan solusi 

yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakam yaitu juru penengah, 

pendamai dari keluarga suami dan satu orang hakam dari keluarga istri. 

Dipilih dari pihak keluarga karena biasanya mereka mengetahui keadaan yang 

terjadi dalam rumah tangga suami istri yang sedang cekcok tersebut. 

                                                             
4 QS. an-Nisaa>’ (4):128. 



 
 

Diharapkan orang yang ditunjuk sebagai hakam ini bisa menasihati suami istri 

yang sedang bertengkar hebat tersebut, sehingga mereka bisa rukun kembali. 

Dari pengamatan yang penulis perhatikan, mendorong rasa ingin tahu 

tentang bagaimana praktik pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah 

perkawinan akibat Nushu}z dan syiqaq di BP4 Kecamatan Kauman  dan 

bagaimana Islam memandang hal tersebut,  Sehingga penulis menuangkanya 

dalam bentuk skripsi ysng berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap 

praktik penyelesaian masalah perkawinan akibat Nushu}z dan Syiqaq 

(Studi Kasus di BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)   

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian masalah 

perkawinan akibat Nushu}z di BP4 Kecamatan Kauman?  

2. Bagaimana  tinjauan hukum Islam terhadap  praktik penyelesaian masalah 

perkawinan akibat syiqaq di BP4 Kecamatan Kauman?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyelesaian 

masalah perkawinan akibat Nushu}z di BP4 Kecamatan Kauman 

2. Untuk  mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap  praktik penyelesaian 

masalah perkawinan akibat Syiqaq di BP4 Kecamatan Kauman.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Secara Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN 

Ponorogo.  

b. Supaya dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa 

yang akan datang.  

c. Sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi 

pengembangan perkawinan dalam hal ini adalah poligami yang terjadi 

dalam masyarakat.  

2. Secara Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para masyarakat Pada umumnya serta khusunya bagi para 

pihak yang bersengketa dan lembaga BP4 untuk lebih bijak dalam 

mengmbil keputusan.  

E. Telaah Pustaka 

Skripsi Muh. Anwar Sakdan, yang berjudul “Taat dan Nushu}z studi 

komparatif pandangan syaikh Nawawi Al-Bantani dan Amina Wadud”. 

Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). 

Kesimpulanya solusi penyelesaian nushu}z menurut Syaikh Nawawi AL-

Bantany ialah menasihatinya, kemudian membiarkan istri tidur sendiri dan 

memukulnya. Sedangakan amina wadud pertama solusi verbal , pemisahan, 

kemudian menyusahkan hati, namun tidak sampai mencapai kekerasan 



 
 

Skripsi Liatun Khasanah,yang berjudul “Konsep Nushu}z Menurut 

Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana nushu}z 

menurut KHI. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( 

library research). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah untuk 

mengembangkan hukum Islam yang baik, disarankan agar : Pertama, 

hendaknya di lakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi 

Hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak 

perempuan dalam hal nushu}z, karena di dalam kompilasi hukum Islam tidak 

mengatur masalah nushu}z suami. Kedua, hendaknya di lakukan penelitian 

lebih lanjut tentang nushu}z, misalnya hikmah perbedaan langkah-langkah 

penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dengan nushu}z istri yang 

secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami. 

Skripsi Iswatun Hasanah,yang berjudul “Peran Hakam Dalam 

Penyelesaian Nushu}z Suami Istri”. Skripsi ini membahas tentang upaya 

mendamaikan nushu}z suami istri di dalam keluarga yaitu melalui Tokoh 

Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai hakam. Skripsi ini 

menggunakan studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian Deskriptif. 

Kesimpulannya adalah data temuan menunjukkan bahwa upaya damai dalam 

menyelesaikan nushuz suami istri merupakan kebiasaan baik berasal dari 

budaya musyawarah yang berlangsung secara turun temurun dalam suatu 

masyarakat. 

Skripsi Dinny Aulia Handayani, yang berjudul “Penyelesaian Perkara 

Cerai Gugat Karena Suami Nushu}z”. Skripsi ini membahas tentang 
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perceraian yang tidak hanya terjadi atas hak suami, melainkan seorang istri 

juga bisa mengajukan gugatan perceraian bila sang suami tidak bertanggung 

jawab serta lalai akan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode 

Kuantitatif. 

Skripsi Amin Rois, yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Syaikh 

Nawawi Al-Bantany tentang penyelesaian nushu}z”. Skripsi ini membahas 

tentang pandangan syaikh Nawawi Al- Bantany terkait penyelesaian nushu}z 

dengan melakukan kajian terhadap kitab uqud al-Jein terutama pada bab 

pernikahan dan khususnya pada pembahasan nushu}z. Skripsi ini 

menngunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dan 

menggunakan metode analisi deskripif dan kesimpulannya adalah solusi 

penyelesaian nushu}z menurut Syaikh Nawawi ialah menasehatinya, kemudian 

membiarkan istri tidur sendiri atau memisahkan tempat tidur dan terakhir 

memukulnya.  

Dari beberapa karya ilmiah diatas, tentunya berbeda dengan penelitian 

ini. Penulis dalam penelitian ini dilakukan lebih menekankan kepadaTinjauan 

Hukum Islam Terhadap praktik penyelesaian masalah perkawinan akibat 

Nushu}z dan Syiqaq. 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan 

penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan 

untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tentang 

“Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaikan masalah perkawinan 



 
 

akibat Nushu}z dan Syiqaq (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo)” dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya 

tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode 

penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:  

1. Desain penelitian  

a. Jenis penelitian 

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan 

metode Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna 

memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan 

yang penulis bahas. Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Yaitu prosedur 

penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
5
 

Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara  

dengan beberapa informan, yang mana informan dalam peneletian ini 

adalah Petugas BP4 Kecamatan Kauman.  

b. Pendekatan penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. 

Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek 

penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam 

                                                             
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya, 

2009),3 
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penelitian adalah manusia serta beberapa buku atau dokumen yang ada 

kaitanya dengan penelitian tersebut. 

2. Lokasi Penelitian  

BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo merupakan lokasi 

yang spesifik dan menarik untuk diteliti, bahwa di dalam masyarakat 

Ponorogo angka perceraian sangat tinggi yang pastinya sengketa 

perkawinan sangatlah banyak terjadi.  

3. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:  

1. Data perkara dari kasus yang masuk di BP4 Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Pendapat para penasehat di BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo.  

b. Sumber Data  

1. Sumber Data Primer, yaitu hasil dari wawancara kepada para 

penasihat BP4 Kecamatan Kauaman.  

2. Sumber Data Sekunder, yaitu:  

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

b. Pendapat Ulama - ulama Fiqh  

Serta bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer dan buku-buku pendukung lain, hasil 



 
 

penelitian yang telah ada, artikel di Internet, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

4. Teknik pengumpulan data 

1) Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan 

tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan itu dengan menggunakan 

alat yang dinamakan panduan wawancara (interviewer guide).
6
 

Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer 

menanyakan serentetan  pertanyaan yang sudah terstuktur atau sudah 

disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek 

keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban 

yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, 

dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.
7
 

Disini penulis melakukan wawancara dengan berbagai 

informan. Informan utama adalah Petugas BP4 Kecamatan sendiri, 

digunakan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan 

Permasalahan Nush}uz  dan Syiqaq.  

2) Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan 

data yang beruapa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

                                                             
6
  Ibid. 

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006),227. 
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notulen, arsip, dokumen pribadi dan sebagainya.
8
 Pada metode ini, 

penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar 

analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan. 

3) Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep keahlian (Validitas) dan keandalan (reliability). Derajat 

kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis serta mudah untuk 

dipahami oleh pembaca, maka penulis membagi pembahasan pada skripsi ini 

ke dalam bab-bab dan sub bab. Lebih lanjut secara umum sistematika 

pembahasan tersebut sebagai berikut: 

BAB I adalah Bab pendahuluan yang mencakup antara lain: Latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

berhubungan dengan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, 

perselisihan perkawinan, pengertian Nush}uz  suami, istri, pengertian syiqaq, 

mediasi dalam Islam, tahkim, hakamain. 

                                                             
8 Aji Damanuri, Metode Penelitian ( Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), 83. 



 
 

BAB III, bagian ini menguraikan tentang urian BP4 dalam 

penyelesaian permasalahan perkawinan, yang didalamya dibahas tentang  

gambaran BP4 secara umum,  Profil BP4 Kecamatan Kauman, visi dan Misi, 

tujuan BP4 dan praktik penyelesaian BP4 kecamatan kauman dalam 

penyelesaian nushu}z dan syiqaq.  

BAB IV, bagian ini merupakan analisis Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap praktik penyelesaian masalah perkawinan dalam upaya Penyelesaian 

Masalah Perkawinan akibat nushu}z dan analisis Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap praktik penyelesaian masalah perkawinan dalam upaya Penyelesaian 

Masalah Perkawinan akibat nushu}z syiqaq.   

BAB V, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telah 

penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN  

MEDIASI DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk -Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi Makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.  

Nikah Menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya Kumpul. 

Makna Nikah (Zawa>j) bias diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna 

menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga 

dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab 

“nika>hun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟il 

ma>dhi)”nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa indonesia sebagai perkawinan.  

Adapun menurut Syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-

laki dan perempuan  dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainya 

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 

masyarakat yang sejahtera. 
9
 

 

 

                                                             
9 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam (jakarta; PT 

RajaGrafindo Persada,2005),46. 
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1. 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 mitsa>qa>n ghalidza>n, untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.  

Kata mitsa>qa>n ghalidza>n ini ditarik dari Firman Allah SWT yang 

terdapat dalam surat an-Nisaa>’ : 21):  

                           

      

Artinya: “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”.
10

 

 

    artinya janji yang sangat kuat yaitu, akad nikah yang 

menghubungkan dua pasangan antara laki-laki dan perempuan dengan tali 

Syar‟i yang disucikan. 
11

 

Lain halnya dengan pengertian perkawinan menurut pasal 26 

KUHPer dinyatakan bahwa “ Undang-undang hanya memandang 

perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Dalam perspektif hukum 

perdata barat perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan 

                                                             
10 Q.S. an-Nisaa>’(4) : 21 
11 Muhammad Ali Ash-shabuni, Rawaai’ul Bayaan Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid I ( 

Semarang: CV Asy Syifa‟, 1993), 350. 
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belaka. Sementara itu, kita menganggap bahwa perkawinan selain 

mempunyai nilai bathiniah, rohaniah dan agama.   

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan Perkawinan ialah 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. 
12

 

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 hubunganya 

dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan bathin” dalm perkawinan 

berarti bahwa dalm batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat 

yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jelasnya bahwa 

dalam suatu penikahan tidak boleh hanyaada ikatan lahir saja atau ikatan 

batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap pernikahan.  

3. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Dalil Al-quran  

                                                             
12 Bunyi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. 



 
 

                              

                                

          

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.
13

 

 

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah 

mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam 

ayat ini adalah adil didalam mmeberikan kepada istri berupa pakian, 

tempat, giliran dan lain-lain, yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga 

menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-

syarat tertentu. 
14

 

b. Dalil As-sunnah  

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud r.a dari Rasulullah 

yang bersabda: 

“wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki 

kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan 

pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki 

                                                             
13  QS. an-Nisaa>’(4):3 
14 Muh. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarata: Bumi Aksara,1996), 3-4. 
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kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu 

merupakan kendali baginya” (HR. Bukhari-Muslim). 
15

 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri di dalam Perkawinan itu ada hak 

dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang 

bersifat bukan kebendaan. 
16

 

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah 

tanggayang bersifat kebendaan antara lain yaitu: 

Hak dan Kewajiban suami istri dalam Perkawinan :  

1. Wajib memberi mahar kepada istrinya 

2. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan 

istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain 

kebutuhan rumah tangga pada umumnya. 

3. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik 

4. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-

baiknya 

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga 

yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah: 

1. Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah 

tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing 

2. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain 

                                                             
15 Muh. Sholeh Al-Utsaiin, Abdul Aziz Ibn Muh. Dawud, Pernikahan Islami:Dasar Hidup 

Berumah Tangga (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 29 
16 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press,2011),191-192. 



 
 

3. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang 

diliputi rasa saling cinta-mencintai  

4. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela 

dan memerlukan di masa tua.  

B. Perselisihan Perkawinan 

Tidak ada rumah tangga dimana tidak ada perselisihan. Dua orang 

yang berbeda pasti mempunyai pendapat berbeda dalam beberapa hal. Ini 

adalah lumrah dan tidak dapat dihindari.  

1. Pengertian Nush}uz .  

Secara keabsahan, dari akar kata an-nasyz atau an-nasyaaz yang 

berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara 

suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam 

pemakaianya, arti kata an-Nush}uz  ini kemudian berkembang menjadi al-

‟ishyaan” yang berati durhaka atau tidak patuh. Disebut Nush}uz  karena 

pelakunya merasa lebih tinggi sehingga ia merasa tidak perlu untuk patuh. 

Ibnu Manzur dalam kitabnya, Lisan al- ‟Arab (Ensiklopedia Bahasa 

Arab), mendefinisikan an-Nush}uz  sebagai rasa kebencian salah satu 

pihak  ( suami atau istri) terhadap pasanganya.
17

 

Pengertian Nush}uz  sebagaimana dikemukakan oleh para Ulama‟ 

antara lain sebagai berikut: 

                                                             
17 Abdul aziz dahlan, ensiklopedi hukum Islam vol -4, cet. Ke-1 (jakarta: ichtiar baru van 

hoeve, 1996), h.1353-1354. 
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a. Wahbah az-Zuhaili mengartikan an-Nush}uz  sebagai ketidakpatuhan 

salah satu pasangan suami istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi 

atau rasa benci terhadap pasanganya.
18

 

b. Menurut Fuqaha Hanafiyah seperti dikemukakan Saleh Ganim 

mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara 

suami-istri. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa Nush}uz  

adalah menganiaya suami istri. sementara itu, ulama Hambaliyah 

mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami 

yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. 
19

 

c. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah mendefinisikan Nush}uz  

sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepada atau 

menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa 

seizin suaminya.  

d. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid 

Ridha Nush}uz  adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak 

suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya diatas kepala keluarga.  

e. Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis Nush}uz  ialah rasa 

kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. 

 

 

 

                                                             
18 Kementrian Agam RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan ( Jakarta: 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), 110. 
19 Saleh bin Ganim al-saldani, Nush}uz , Alih bahasa A. Syaiqui Qadri, cet VI( Jakarta: 

Gema Insani Press, 2004), 25-26. 



 
 

2. Pandangan Ulama Madzhab Terhadap Nush}uz 

Pendapat 

Madzhab 

Arti Hal-hal yang 

boleh diterapakn 

Impilkasi 

hukum 

Hanafi  Ketidaksenangan yang 

terjadi diantara suami 

istri  

Nush}uz  istri, 

dengan cara 

menasehati, pisah 

ranjang, dipukul, 

dan mengutus 

juru damai 

Istri dapat 

kehilangan 

anak-anaknya 

Maliki  Saling menganiaya 

antara suami istri 

Nush}uz  suami 

dengan cara 

menasehati 

Suami tidak 

bisa 

kehilangan 

hak-haknya 

kecuali tidak 

melamapau 

batasan 

Syafi‟i Perselisihan antara 

suami istri  

Nush}uz suami 

dengan cara 

menasehati 

Suami tidak 

bisa 

kehilangan 

hak-haknya 

kecuali tidak 

melamapau 

batasan. 

Hambali   Ketidaksenangan dari 

pihak suami atau istri 

yang disertai dengan 

pergaulan yang tidak 

harmonis 

  

 

3. Jenis-jenis dan penyelesaian Nush}uz  

a. Nush}uz  Istri  

 Nushu}z yang datang dari pihak istri adalah tindakan durhaka 

atau pelanggaran komitmen dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

istri terhadap suaminya. Nushu}z istri merupakan sikap seorang istri 
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yang merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukan dari suaminya. 

Sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. 
20

 

Nush}uz hukumnya haram. Allah telah menetapkan hukuman 

bagi wanita yang melakukan Nush}uz  jika ia tidak dapat dinasehati. 

Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran 

terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan 

yang wajib dilakukan. 
21

 

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang 

termasuk Nush}uz , antara lain sebagai berikut: 

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah 

yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri 

meninggalkan rumah tanpa izin suami 

2. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian 

pada suatu ketika istri  melarangnya untuk masuk ke rumah itu 

dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh 

suami 

3. Istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang 

disediakanya tanpa alasan yang pantas  

                                                             
20 Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman ( Jakarta: Qishi Press, 2012), cet. Ke 

2,360 

 
21 Ibid.,359. 



 
 

4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun 

perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan 

tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. 
22

 

5. Penolakan Istri ketika suami mengajak berjima‟ tanpa alasan yang 

syar‟i 

6. Memasukkan orang yang tidak disukai suaminya kedalam rumah 

Dalam kitab Fath Al-Mu‟in disebutkan termasuk perbuatan 

Nush}uz, jika seorang istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan 

suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. 
23

 

Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal 

semacam itu,terhadap istrinya maka suami disyariatkan untuk 

mengatasi dengan cara-cara yang disinyalir dalam ayat secara 

berurutan. Ia memulai terhadap istrinya dengan: 

1. Memberi nasihat  

Ia memberi nasihat kepadanya dengan lemah lembut. Ia  

memgingatkan kepadanya tentang apa yang diwajibkan Allah 

kepadanya, yaitu menaatinya dan tidak menyilisihinya. Jika ia tidak 

bergeming dari perbuatanya, maka suami berhak untuk 

meninggalkann dan memukulnya. Dan diantara wanita ada yang 

bisa dikembalikan oleh sebuah kalimat dari pertentangan dan 

penyimpanganya, lalu ia memenuhi nasihat, motivasi dan 

                                                             
22 Tihami, Sohari Sahrani, FikihMunakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),187. 
23Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Wanita (Cet I; Jakarta: Pena 

PundiAksara),224. 
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peringatan itu. Saat itulah, ia tidak boleh meninggalakan dan  

memukulnya. 

2. Pisah Ranjang 

Yaitu, ketika ia tidur, agar ia kembali taat. Ia 

memperingatkanya dengan cara menjauhkan diri darinya, tidak 

berhubungan intim denganya dan tidak tidur denganya. Jika ia tidak 

sadar juga, maka suaminya harus benar-benar meninggalkanya.  

Dalam hal batas waktu maksimal pisah ranjang, para ulama 

memiliki dua pendapat:  

Pertama, batas waktu memisah istri adalah satu bulan, dan 

ia boleh menambah hingga empat bulan. Ini adalah madzhab 

Malikiyah.  

Kedua, ia boleh memisah istrinya selama waktu yang 

disukainya hingga istrinya sadar. Ini adalah madzhab jumhur: 

Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah.  

3. Memukulnya 

Ini boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang 

durhaka , jika nasihat dan pengucilanya tidak bermanfaat, menurut 

kesepakatan. Namun dalam memukulnya harus memperhatikan 

hal-hal berikut ini:
24

 

a. Pukulan itu tidak menyakiti, seperti pukulan yang dapat 

mematahkan tulang.  

                                                             
24 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih fiqh Sunnah- jilid 4 (Jakarta: Pustaka at-

Tazkia, 2008), 303-307 



 
 

b. Tidak memukulnya lebih dari sepuluh kali pukulan, berdasarkan 

hadist bahwa Nabi Saw bersabda, “tidak boleh mencambuk 

lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali pada salah satu 

hukuman dari hukuman-hukuman yang ditentukan Allah 

(hudud)”. (HR. Bukhari) 

c. Tidak memukul wajah dan tidak memukul bagian-bagian yang 

membahayakan 

d. Kuat dugaanya bahwa pukulanya itu dapat menjerakan istri.  

e. Menghentikan pukulan, jika istri telah taat. 
25

 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. (Qs an-Nisaa>‟ (4): 

34) 

                       

                         

       

 

Artinya:“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nus}uz nya, 

Maka nasehatilah mereka dan pisahanlah mereka di 

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika 

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya”. 
26

 

 

 yang berarti kedurhakaan dan kesombongan :( نشوزهّن ) 

mereka. Asal makna kata النّننز adalah tempat yang tinggi. 

                                                             
  25 Ibid. 
26QS. an-Nisaa’ (4) :34.  
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Sedangkan kata شزتلّن  ا berarti bukit yang tinggi. Ibnu Mandzur 

mengatakan, kata Nus}uz  نشو  yang terjadi antara suami istri 

adalah berarti kebencian masing-masing kepada pihak yang lain. 

Kata itu berasal dari  النّننز yaitu bukit yang tinggi.  

Kata  جل  berarti laki-laki itu bangkit berdiri. Seperti  نز الرّن

firman Allah Swt. Dalam surat al-Mujadalah : 11 

     

 “Dan apabila dikatakan : Bangunlah (berdirilah) kamu, maka 

hendaklah kamu berdiri”  

 

 Artinya peringatkanlah mereka dengan apa yang :( فعشزهّن )

telah Allah wajibkan atas mereka berupa ketaatan dan pergaulan 

yang bagus terhadap suami.  

 yang dimaksudkan dengan “meninggalkan tempat :(المضاج)

tidur” adalah meninggalkan selimut dan tempat pembaringan.  Ibnu 

Abbas ra., telah berkata: “ meninggalkan tempat tidur disini adalah 

tetap berbaring  dan bersanding di belakangnya, namun tidak 

menjima‟-nya”. Dikatakan juga: Yaitu memisahkan tempat 

tidurnya dari tempat tidur istrinya.
27

 

“ Dalam menafsirkan Surat an-Nisaa>’ ayat 34 diatas, Imam 

Qurthubi Rahimahulullah berkata, Ketahuilah bahwa allah tidak 

                                                             
27 Muhammad Ali Ash-shabuni, Rawaai’ul Bayaan Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid II,  275-

276. 



 
 

memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar 

kewajiban- Nya, kecuali dalam kasus Nush}uz  ini dan kasus hudud 

tergolong besar. Allah menyamakan  pembangkangan para istri 

dengan maksiat dosa besar lainya. Dalam pelaksanaan hukuman, 

suami sendiri yang melaksanakanya, bukan penguasa. Bahkan 

Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau 

bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para 

suami dalam menangani istri-istrinya”. 
28

 

 Berdasarkan uraian diatas, durhakanya sang istri (Nush}uz ) 

itu ada tiga tingkatan: 

1. Ketika tampak kedurhakaanya suami berhak memberi nasihat 

kepadanya 

2. Sesudah nyata kedurhakaanya, suami berhak untuk berpisah 

tidur denganya 

3. Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya.   

b. Nush}uz  Suami 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin 

rumah tangga harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Meskipun demikian tidak ada 

jaminan semua suami akan melaksanakanya kewajiban dan fungsinya 

dengan baik. Sebagaimana halnya istri, tentu ada juga suami yang 

melakukan Nush}uz .  

                                                             
28 Syaikh Mahmud Al-Mashri, perkawinan idaman, 360. 



33 
 

 
 

Nush}uz  suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada 

Allah karena meninggalkan kewajibanya terhadap istrinya. Hal ini 

terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibanya terhadap istri, 

baik kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau kewajiban yang 

bersifat nonmateri diantaranya mu’asyarah bi al-ma’ruf atau 

menggauli istri dengan baik. 

Beberapa perbuatan yang dilakukan suami, yang termasuk 

Nush}uz antara lain sebagai berikut: 

1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang 

suami kepada istrinya. 

2. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, 

cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk 

hubungan suami istri. 

3. Tidak melaksanakan kerwajibanya sebagai seorang suami seperti 

tidak  Memberi nafkah dan lain-lain. 

4. Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan 

ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain 

sebagainya. 
29

 

Apabila terjadinya Nush}uz  suami, maka istri boleh 

menasehati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak 

si istri ke atas suami. 
30

 

Imam Nawawi mengatakan:  

                                                             
29 Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya ( Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar , 1993) Cet. Ke- 2, h. 118. 
30 Ibid. 



 
 

 فاذ ظهر من الزوج النشوزيان منعها ما جيب هلا من نفقة وكسوة و قسم 
 و غري ذالك اسكنها احلا كم ايل جنب ثقة عدل ليستو يف هلا حقها

 

Artinya: “maka apabila telah tampak Nush}uz  dari pihak suami 

seperti tidak memberikan nafkah, pakaian, dan pembagian yang 

lainya, maka hakim menyerahkan perempuan itu seorang yang adil 

dan terpercaya untuk mendapatkan hak-haknya”.  

Seperti dikutip pada ayat lain ketika membicarakan persoalan 

Nush}uz  suami dalam surat an-Nisaa>’:128 

                            

                           

                 

 

Artinya:“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nush}uz  atau sikap 

tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 

keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, 

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul 

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 

Nush}uz  dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
31

 

 

Seperti halnya yang terjadi terhadap perempuan, trindakan  

nushu}z dapat pula datang dari pihak suami. Imam Abu Jarir 

mengatakan dalam tafsirnya yang Allah maksudkan dengan ayat, “dan 

                                                             
31 QS. an-Nisaa>’ (4):128. 
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jika seorang wanita khawatir”, yakni dia tahu mengenai suaminya 

“tentang nushu}z”, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada 

yang lain, dan dengan sikap marahnya, atau “sikap tidak acuh dari 

suaminya”. Yakni suami selalu memalingkan wajah dari istrinya atau 

dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan 

kepada istrinya.   

Dalam kitab Al-Majmu‟ dan Al-Bajuri dikatakan, jika suami 

melakukan nushu}z, maka hakim berhak memberikan hukuman 

berdsarkan ta‟zir atau undang-undang yang berlaku kepada suami. 

Jika terjadi saling tuduh antara suami istri atau tidak ada yang mau 

mengalah maka harus diteliti siapa sebenarnya yang melakukan 

nushu}z. Jika terus berlanjut, maka suami dan istri harus menunjuk 

hakam dari kedua belah pihak.  

Dalam nushuz suami ini yang ditekankan cara penyelesaianya 

adalah dengan islah (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak 

berhasil, maka hakim boleh menjatuhkan ta‟zir 

Kata Syiqaq berasal dari bahasa arab “al-syaqq” yang berarti 

sisi, perselisihan (al-khilaf), perpecahan, permusuhan, (al-adawah), 

pertentangan atau persengketaan. Secara terminologis fiqh syiqaq 

diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. 
32

 

Dasar Hukumnya ialah Firman Allah Swt: 

                                                             
32 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia  (UI Press: Jakarta, 1986), 95. 



 
 

                           

                        

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika 

kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”
33

 

 

 artinya perselisihan dan permusuhan, lafadz   ini 

diambil  dari lafadz  ششّن  yang bermakna sisi karena setiap orang yang 

berselisih akan berada disisi lain dari orang yang diselisihi. 

Maksudnya, antara pasangan yang sedang berselisih selalu pada jalan 

yang berbeda dikarenakan permusuhan tersebut.  

حكما  artinya orang yang berhak menghukumi dan memberikan 

keputusan diantara dua orang yang berselisih. 
34

 

Ayat diatas menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran 

kepada istrinya yang melalaikan kewajibanya. Apabila cara yang 

diterangkan ayat 35 telah dilakukan, namun perselisihan terus 

memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan 

                                                             
33 Qs. an-Nisaa>’ (4): 35. 
34 Muhammad Ali Ash-shabuni, Rawaai’ul Bayaan Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid I ( 

Semarang: CV Asy Syifa‟, 1993), 357. 
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talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak 

sebagai juru pendamai. 
35

 

Dari ayat diatas dijelaskan adanya satu alternatif, yaitu usaha 

islah (damai) oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa 

para hakam supaya dengan sekuat tenaga selalu berusaha 

mempertemukan kembali antara suami dan istri. Hanya dalam 

keadaan yang memang suadah tidak ada alternatif lain barulah hakam 

mengambil langkah yaitu menceraikan suami istri tersebut. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindarkan kemadharatan yang lebih besar 

antara suami dan istri dikemudian hari. Sebagaimana Sabda 

Rasulullah Saw dan juga merupakan kaidah fiqhiyah yaitu:  

 36الضرروالضرار

Pengertian dari hadist ini berarti tidak boleh ada suatu 

kemadharatan dan tidak boleh saling memadharatkan. Maka sangat 

Logis, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang tidak 

dapat diselesaikan lagi maka, satu-satunya jalan untuk mengatasi 

kemadharatan tersebut adalah perceraian sesuai dengan rekomendasi 

dari para hakam untuk diputus hakim di Pengadilan.  

Syiqaq adalah putusnya ikatan perkawinan. Hal tersebut dapat 

terjadi karena perilkau salah satu pihak dari pasangan suami istri 

tersebut bersifat tidak baik, atau salah satunya bersifat kejam terhadap 

                                                             
35 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),188. 
36  Rokamah, Ridho, Al Qawaa>id Al-Fiqhi>yyah, kaidah-kaidah Pengembangan Hukum 

Islam  (STAIN PO Press:2015), 27 



 
 

yang lainya. Atau yang sering terjadi antara suami dan istri tidak dapat 

hidup rukun dalam satu keluarga maka dalam hal ini syiqaq lebih 

mungkin terjadi, Namun hal tersebut tergantung pada kedua belah 

pihak apakah mereka akan memutuskanya atau tidak.  

Dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 

syiqaq diartikan sebagai perselisihan yang tajam danterus menerus 

antara suami istri.Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan 

apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU 

No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, pasal 116 

kompilasi hukum Islam, “ antara suami, dan istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. 
37

 

 

C. Mediasi dalam Islam  

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 

Pengadilan dan dapat juga dengan cara arbitrase di luar Pengadilan, jadi sama 

halnya dengan penyelesaian sengketa biasa yang dapat diselesaikan secara 

litigasi dan non litigasi. Namun penyelesaian sengketa dalam hukum Islam 

baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan menggunakan syari‟at 

Islam sebagai sumber hukum terutama yang berkaitan dengan hukum material.  

1. Tahkim  

                                                             
37 Bunyi Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 

1975, pasal 116 kompilasi hukum Islam. 
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Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim 

berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang 

sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman 

pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang 

terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak 

lainya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang 

ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.
38

 

Secara harfiah tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai 

penengah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Satria Efendi M. Zein 

mengutip pendapat Abdul Fattah Muhamad, tahkim adalah bersandarnya 

dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka redai keputusanya 

untuk menyelesaiakn pertikaian  mereka, sedangkan Abdul Karim Zaidan 

menyatakan tahkim adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela 

dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percayai 

untuk menyelesaiakan sengketa diantara mereka.  

Perdamaian adalah jalan terbaik dalam pandangan Islam, dan untuk 

itu semua pihak yang terlibat harus rela, meskipun di satu sisi ia harus 

melepaskan haknya. Penyelesaian secara hukum hanya dilaksanakan 

bilamana jalan damai tidak dapat disepakati. Jalan damai diutamakan 

karena dengan jalan itu penyelesaian sengketa tidak sampai menimbulkan 

kesan kebencian atau permusuhan antara dua orang yang berperkara dan 
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A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif (Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti, 2002),43. 



 
 

diharapkan hubungan silaturrahmi  antara yang bersengketa dapat 

terjaga.
39

 

Arbitrase menurut para pakar hukum Islam dari 4 madzhab 

mempunyai beberapa pengertian, sebagai berikut:  

a. Kelompok Hanafiah, mereka berpenadapat bahwa arbitrase adalah 

memisahkan persengketaan atau memutuskan suatu pertikaian atau 

menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan 

yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara 

umum. 

b. Kelompok Malikiyah, berpendapat bahwa arbitrase adalah hakikat 

qadla yaitu pemberitaan terhadap hukum syar‟i menurut jalur yang 

pasti (mengikat) atau sifat hukum yang mewajibkan bagi pelaksanaan 

hukum Islam untuk mewujudkan kaum muslimin secara umum.  

c. Kelompok Syafi‟iyah, berpendapat bahwa arbitrase adalah 

memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan 

hukum Allah Swt, atau menyatakan hukum syara‟ terhadap suatu 

peristiwa yang wajib melaksanakanya.  

d. Kelompok Hambaliah, berpendapat bahwa arbitrase adalah penjelasan 

dan 

e. kewajibanya serta penyelesaian persengketaan antara para pihak. 
40
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Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa arbitrase adalah 

suatu cara penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan oleh juru 

damai diluar Peradilan berdasarkan kesepakatan bersama, baik sebelum 

atau sesudah terjadinya sengketa. Bertahkim disebabkan soal syiqaq. 

Artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak 

dapat didamaikan. Apabila perdamaian tidak dapat diperoleh, keduanya 

boleh bertahkim atau meminta hukuman kepada pihak ketiga.  

2. Dasar Hukum 

Pada bagian sebelumnya sudah termaktub dasar hukum dari tahkim 

yaitu Surat an-Nisaa>’:35, selain ada beberapa dasar hukum selain yang 

telah disebutkan diatas yaitu dalam surat al-Hujurat: 9 

a. Al-Quran  

                            

                            

                           

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! 

tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang 

lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau 

Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 

keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.
41

 

 

                                                             
41 QS. al-Hujurat (49): 9. 



 
 

  : kelompok yang berjumlah kurang dari jumlah 

firqah, berdasarkan firman Allah Ta‟ala:mengapa mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan diantara sekelompok ......( at-

Taubah,9:122) 

    ا cegahlah keduanya dari pertempuran dengan 

diberi nasihat atau ancaman atau hukuman.  

 : menyerang dan berlaku aniaya 

  kembali : طا ع

 :  perintah Allah, yaitu perdamaian. Karena perdamaian 

itu perkara yang diperintahkan dalam firman Allah Ta‟ala: Dan 

perbaikilah hubungan diantara sesamamu ( al-Anfal,8:1) 

    ا  : Damaikanlah diantara keduanya 

dengan adil, yakni dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh 

peperangan, yaitu dengan cara menjamin barang-barang yang 

dirusakkan, dima hukum yang diputuskian harus adil, sehingga 
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pertengkaran dalam hal itu tidak menyebabkan pertempuran kembali. 

42
    berlaku adillah dalam setiap urusan kalian. Al-Iqshat pada 

asalnya berarti menghilangkan. Al-Qasth ( huruf qaf difathahkan yang 

berarti menyimpang dari kebenaran.). sedang Al-Qasith artinya orang 

yang menyimpang dari kebenaran. Sebagaimana difirmankan Allah 

Ta‟ala: adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka 

mereka menjadi kayu api neraka jahanam (al- Jin,72:15).
43

 

b. As-Sunnah  

Hadits riwayat An-Nasa‟i menceritakan dialog Rasulullah 

dengan  Abu Syuraih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syuraih : “ 

Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?” Abu Syuraih menjawab: 

“Sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku. 

Meminta aku menyelesaikanya, dan mereka rela dengan keputusanku 

itu.” Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: 

“Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu”. Demikianlah 

Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih.  

c. Ijma‟  

Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa para ulama dan 

sahabat Rasulullah sepakat (ijma‟) membenarkan penyelesaian 

sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya diriwayatkan tatkala umar 
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hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu 

untuk uji coba, maka kaki kuda itu patah. Umar hendak 

mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemuda itu menolak,  

Umar berkata: baiklah, tunjuk itu kepada pemiliknya. Pemuda itu 

menolak . umar berkata: “baiklah, tunjuk seseorang yang kamu 

percayai  untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua. Pemilik 

kuda berkata: Aku rela Abu Syuraih untuk menjadi hakam”.  

Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada 

Abu Syuraih. Abu Syuraih (hakam) yang dipilih memutuskan bahwa 

Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syuraih 

berkata kepada Umar bin Khattab. “ Ambillah apa yang kamu beli (dan 

bayar harganya), atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah 

kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan 

itu.  

3. Manfaat Tahkim dalam menyelesaikan sengketa 

a. Penyelesaian suatu sengketa sangat membutuhakan kelembutan hati 

dari pihak-pihak yang bersengketa. Kelembutan hati kedua belah pihak 

akan mempermudah mencari titik kesempatan dalam menyelesaikan 

sengketa diantara mereka.  

b. Terutama pada masyarakat dimana sengketa banyak terjadi, pasti hal 

ini akan menyibukkan pengadilan pemerintah. Kehadiran praktik 

tahkim akan membantu pengadilan pemrinatah dalam mewujudkan 



45 
 

 
 

perdamaian ditengah masyarakat. Demikian juga penyelesaian perkara 

secara cepat lebih mungkin dapat diwujudkan lewat arbitrase. 

 

4. Hakamain 

Hakam artinya juru damai. Jadi, hakamain adalah juru damai yang 

dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan 

antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang 

salah diantara kedua suami istri tersebut.  

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang arti hakam yang disebut 

dalam Surat an-Nisaa>’ diatas.  

Pengertian Hakam sebagaimana dikemukakan oleh para Ulama‟ 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan 

qoul qodim dari Imam Syafi‟i, ahkam itu berarti wakil atau sama 

halnya dengan wakil. Dengan demikian, hakam tidak boleh 

menjatuhkan talak kepada piahk istri sebelun mendapat persetujuan 

dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh 

mengadakan khulu‟ sebelum menadapat persetujuan suami.  

b. Menurut Imam Malik, sebagian yang lain Pengikut Imam Hambali dan 

Qoul Jadid dari Imam Syafi‟i, hakamain itu sebagian hakim sehingga 

boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai 



 
 

hubungan suami istri yang berselisih itu apakah mereka akan memberi 

keputusan perceraian atau memutuskan berdamai kembali. 
44

 

c. Menurut Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang 

bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik 

keluarga. 
45

 

Sementara dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah 

menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006, dalam penjelasanya pada pasal 

76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat 

yang jelas: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama, 

pihak suami atau pihak keluaraga istri atau pihak lain untuk mencari 

upaya penyelesaian perselisihan Syiqaq”.
46

 

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian 

Hakam dapat dirumuskan atau dijelaskan oleh dua orang atau lebih, dari 

pihak keluaraga atau pihak lain yang ditugaskan sebagai juru damai untuk 

menyelesaikan pernasalahan suami dan istri yang bersengketa.  

5. Dasar Hukum Pengangkatan Hakam 

Mengenai penetapan atau pengangkatan hakam, dapat diketahui 

dari pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas 

Undang-undang N0.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama. Tertulis 

bahwa “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 
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2006),195. 
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persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih 

dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain menjadi hakam”.
47

 

Serta dijelaskan dalam Surat al Hujurat ayat 9 dan 10: 

                               

                                 

                            

                     

 

Artinya:  Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi 

kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya 

bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 

antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat.
48

 

 

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana 

solusi apabila terjadi perselisihan antara suami istri, yaitu dengan 

mengutus juru damai (hakam) baik dari pihak suami maupun pihak istri. 

Dimana didalam ayat disyariatkan bahwa apapun yang terjadi antara suami 

istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi yang Pada dasarnya lahir 
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akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui 

tentang rahasia jiwa pasangan suami istri karena hendaknya hubungan 

mereka. 
49

 

Muslim yang baik adalah, berusaha mendamaikan dua orang yang 

berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana 

firman Allah Swt. Dalam surat an-Nisaa>’: 114 

                                 

                               

 

Artinya:  “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan 

perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat 

demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami 

memberi kepadanya pahala yang besar”.
50

 

 

 Tidak ada kebaikan pada kebanyakan )ال خير  ي كثير مه  جشكم

bisikan-bisikan mereka) artinya bisikan-bisikan manusia dan apa yang 

mereka percakapkan –  االّن ( kecuali) مه امر بصدقة او مفروف( orang yang 

menyuruh mengeluarkan sedekah atau melakukan perbuatan baik) atau 

kebajikan. او اصالح بيه النّناس ومه يففل ذلك (atau Mengadakan 

perdamaian di antara manusi. Barang siapa yang melakukan demikian) 

yakni yang telah disebutkan tadi-  ابتغاء ( demi menuntut) mencari – 
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 dan bukan karena hal-hal lainya berupa (keridhaan Allah) مرضات هللا 

urusan dunia – سشف  ؤتيه  (maka akan beri dia) memakai nun dan ya 

maksudnya Allah -  أجًرا ععيما ( pahala yang besar)
51

 

Serta dalam hadist Nabi Saw.:  

من رّاى منكم منكرا فليغرّيه بيده، فاءن مل يستطع  فبلسا نو فاءن مل 
ميان  ِإل يستطع فبقلبو وذلك اضعف ا

“Barang siapa diantara kalian yang menyaksikan suatu kemungkaran 

maka, hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya, jika ia tidak mampu 

maka dengan lisanya, maka jika ia tidak mampu dengan hatinya dan 

itulah selemah-lemahnya iman”. 

Hadits di atas menjelaskan bagaimana cara seseorang ketika 

mendapati suatu kemungkaran, maka ia harus mencegah dengan 

tangannya, jika tangannya tidak mampu merubahnya maka ia 

mencegahnya dengan lisannya dan jika lisannya pun tak mampu 

mencegahnya, maka ia doakan dalam hatinya dan itu adalah selemah-

lemahnya iman. 

6. Syarat-syarat Hakamain 

Orang yang ditunjuk sebagai hakam hendaklah: 

a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa; 

b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas; 

c. Disegani oleh kedua belah pihak suami istri; 
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d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain 

tidak mau berdamai.
52

 

Selain syarat-syarat diatas untuk menjadi Hakamain menurut 

jumhur ulama‟ adalah harus Muslim, dikenal istiqamah, keshalihan secara 

pribadi, dan kematangan berfikir, dan bersepakat atas satu keputusan. 

keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan para 

pihak yang bersengketa.  

Seorang Hakam atau Mediator harus memegang kode etik dalam 

menjalankan tugasnya, salah satu kode etik mediator adalah menjaga 

kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik para pihak.  

Dalam Firman-Nya dijelaskan tentang Kode etik Hakam dalam 

surat al-Hujurat:11 

                                

                             

                               

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 

laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula 

sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 

Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran 

yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah 
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(panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang 

tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
53

 

 

Jadi pentingnya adanya kode etik adalah agar mengetahui 

bagaimana cara menagtur mengenai kewajiban diri – sendiri kewajiban 

pengguna jasa dan kewajiban didalam profesinya.  

 

. 
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BAB III 

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RUMAH TANGGA 

OLEH BP4 KUA KECAMATAN KAUMAN  

 

A. Gambaran Umum BP4 Kecamatan Kauman 

1. Profil BP4 Kecamatan Kauman 

BP4 Kauman berlokasi di Daerah Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, 

yang terletak di  Jl. Suropati  No.16. Kecamatan Kauman terletak pada 

ketinggian 150 m/200m. Secara geografis, batas-batas wilayah Kecamatan 

Kauman yaitu: 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Sukorejo 

b. Sebelah Timur  : Kecamatan Balong 

c. Sebelah Selatan  : Kecamatan Sampung 

d. Sebelah Barat  : Kecamatan Badegan 

Jumlah penduduk 40.057 jiwa, dengan perbandingan laki-laki 19.769 jiwa 

dan perempuan 20.288 jiwa.  Adapun tempat ibadahnya di wilayah ini terdiri 

dari: masjid 87 buah, Mushalla 200 buah, dan 1 buah gereja.  Sedangkan 

kondisi wilayah terdiri dari daratan sawah dan ladang. Kemudian kondisi 

tanah wakaf 40 bidang dengan status tanah sebagai berikut, yang bersertifikat 

26 bidang,dan yang ber AIW 14 bidang, dengan luas keseluruhan 37.578,35 

m2.  Kemudian pendidikan agama Islam yang bersifat formal terdiri dari, 13 

RA/BA/TA, 42 MI/SD, 4 MTS/SLTP 3 MA/SLTA. Mata pencaharian 

penduduk terdiri dari petani, PNS, TNI, POLRI dan pedagang. Sumber daya 
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alam yang ada pada kecamatan ini antara lain: padi, jagung, ketela pohon, 

melon, tebu, dan usaha meubel, genteng, kerajinan kulit dll. Sementara 

bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa jawa 

dan sedikit yang menggunakan bahasa Nasional ( Indonesia ).  

2. Visi dan Misi BP4 Kecamatan Kauman 

Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut: 

Visi BP4 ,terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. 

Sedangkan Misi BP4 adalah: 

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

b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui 

kegiatankonseling, mediasi dan advokasi. 

c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka  

      mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. 

3. Struktur Organisasi BP4 KUA kecamatan Kauman 

Gunawan S,sos.  : Kepala  

Umi Muba‟iah   : Pelaksana 

K. Anam, S.HI   : Operator  

M. Fauzi Muharram S,SI : Cleaning Servis 

Ermin Hidayati  : Penjaga 

4. Asas dan Tujuan BP4 

Sesuai dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Penasihatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan dalam pasal 4 menyebutkan bahwa BP4 

berdasarkan Islam dan berasaskan pancasila. Sedangkan tujuan dari BP4 



 
 

sesuai dalam pasal 5 menyebutkan bahwa untuk mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinan menurut ajaran agama 

Islam.  

Untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, 

mandiri, bahagia, dan sejahtera, materiil, dan spirituil. Untuk mencapai 

yang dimaksaud dalam pasal 4 dan 5 AD BP4 mempunyai upaya dan 

usaha sebagai berikut:
54

 

a. Memberikan bimbingan, penasihatan, dan penerangan mengenai nikah, 

talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun 

kelompok 

b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan keluarga 

c. Memberikan bantuan mediasi kepada yang berperkara di Pengadilan 

Agama 

d. Memberikan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga 

dan perselisihan rumah tangga di Penagdilan Agama 

e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang 

tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan 

yang tidak tercatatkan 

f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki  

kesaamaan tujuan baik didalam maupun diluar negri 
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g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, 

biku, majalah dan media elektronika yang dianggap perlu 

h. Menyelenggarkan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, 

diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan 

perkawinan dan keluarga 

i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan 

penghayatan dan penagmalan nilai-nilai iman, ketakqwaan dan 

akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah 

j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina 

keluarga sakinah 

k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga 

l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan 

organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.  

B.  Deskripsi tentang Praktik penyelesaian masalah perkawinan Akibat 

Nushu}z di BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. . 

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. 

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, dimana mempunyai tujuan yaitu membentuk, membina keluarga 

yang bahagia, kekal dalam naungan ridla Allah Swt. Memperjuangkan, 

mempertahankan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh sepasang 

suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun, dalam 



 
 

memperjuangkan ataupun mempertahankan menuju tujuan utama yaitu 

mencapai sakinah, mawaddah, warrahmah tidaklah mudah, banyak kerikil-

kerikil tajam yang menghadang. Keluarga diibaratkan suatu puncak diatas 

perbukitan yang sangat indah, untuk mencapainya dibutuhkan perjuangan, 

terkadang harus melewati jalan terjal yang berkelok-kelok, ataupun jalan licin 

yang apabila tidak ada kehati-hatian pasti akan tergelincir. Banyak godaan 

disekitar yang terkadang membuat seseorang berhenti dan singgah didalamya. 

Begitulah keluarga, ketika sebuah keluarga  tertimpa masalah, seperti suami 

istri terjadi kesalahfahaman atau masalah keluarga, tentu harus ada pihak 

ketiga yang akan menjadi jembatan perdamaian agar rumah tangga tidak 

sampai hancur ataupun tergelincir kedalam suatu masalah yang lebih rumit. 

Adapun perkara yang masuk ke BP4 Kecamatan Kauman ada berbagai 

macam perkara yang bisa menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga, 

seperti halnya masalah ekonomi, KDRT, meninggalkan kewajiban baik itu 

dari pihak suami ataupun istri, kurangnya komunikasi ataupun adanya pihak 

ketiga (PIL/WIL).  

 Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 8 ayat 3 

menyebutkan bahwa  

“ Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah 

pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasihati kedua 

suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.  
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Banyak hal yang dilakukan Tim penasihat untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahn yang masuk di BP4 Kecamatan Kauman, seperti 

dengan cara memberikan konsultasi dan mediasi kepada pihak yang 

berperkara. 

Permasalahan yang masuk di BP4 kecamatan Kauman antara lain: 

Tabel 1. Jumlah perkara yang masuk ke BP4 

NO TAHUN MASUK 

KE BP4 

DIRUJUK 

KE PA 

DAMAI TIDAK 

BERLANJUT 

 2014 11 7 - 4 

 2015 9 4 - 5 

 2016 10 7 1 2 

 2017 7 3 - 4 

  Sumber: Arsip BP4 Kecamatan Kauman 

Data diatas menunjukkan jumlah perkara yang masuk di BP4 

Kecamatan Kauman . Jika dipersenkan pada tahun 2014 ada 0,11%, tahun 

2015 ada 0,09%, 2016 ada 0,1%, serta pada tahun 2017 ada 0,07%.  Meskipun 

cenderung stabil akan tetapi setiap permasalahan pasti akan menimbulkan 

dampak tersendiri bagi pelaku. adanya perkara diatas tentu ada faktor 

mengapa masyarakat mau mengadukan permasalahanya ke BP4, tentunya 

untuk mencari jalan keluar yang terbaik. 

Adanya perkara yang masuk ke BP4 ada yang  bisa didamaikan dan 

tidak, bagi yang tidak bisa didamaikan akan dibawa ke Pengadilan Agama 

untuk mendapat solusi yang terbaik.   



 
 

Tabel II. Data Nush}uz  dan Syiqaq 

NO TAHUN  NUSH}UZ SYIQAQ 

1. 2014 6 3 

2. 2015 2 4 

3 2016 2 1 

4 2017 4 3 

Sumber : Arsip BP4 Kecamatan Kauman  

Data diatas menunjukkan jumlah perkara yang masuk di BP4 

Kecamatan Kauman terhadap perkara Nush}uz dan syiqaq di Kecamatan 

Kauman. Pada perkara Nush}uz    jika dipresentasikan pada tahun 2014 ada 

0,06%, tahun 2015 ada 0,02%. Tahun 2016 ada 0,02% dan tahun 2017 ada 

data tersebut terlihat pada tahun 2014 yaitu tidak konsistenya perkara yang 

masuk, bahwa pada tahun 2014-2017 terjadi kenaikan dalam perkara Nush}uz.  

Pada perkara Syiqaq jika dipresentasikan pada tahun 2014 ada 0,03% , 

tahun 2015 ada 0,02%, tahun 2016 ada 0,01% dan tahun 2017 ada 0,04% 

perkara. pada tahun 2016-2017  terjadi kenaikan pada Syiqaq dan Pada tahun 

2014-2015 terjadi penurunan perkara syiqaq. 

Perkara yang masuk diatas merupakan permasalahan seputar 

perkawinan, seperti halnya nikah dibawah umur, tidak terlaksananya 

kewajiban antara suami dan istri, dengan demikian untuk mengatasi dan 

menyelesaikan masalah BP4 Kecamatan telah melakukan program-program 

antara lain: 
55
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1. Pembinaan pranikah bagi remaja disekolah-sekolah 

2. Pendidikan pranikah atau suscatin bagi calon pengantin.  

3. Konsultasi dan mediasi bagi keluarga yang  bermasalah  

Dalam hal proses dan metode yang digunakan BP4 dalam menasihati 

pasangan suami istri menggunakan cara tertentu yaitu a). Tahap 

permulaan, b). Tahap penerusan dan c). Tahap penutupan. Tahap awal 

tentunya kedatangan pasangan suami istri yang membawa persolan 

masing-masing dialami serta mengemukakan apa yang menjadi 

permasalahan mereka. Bagi yang datang sebagai suami istri akan 

diberikan bimbingan atau penasihatan tentang hubungan keluarga dan 

perkawinan. Berbeda dengan yang datang statusnya masih calon suami 

dan istri biasanya pembahasanya lebih ringan dibanding dengan suami 

istri yang manakala datang telah timbul suatu keadaan yang rumit yang 

terjadi diantara mereka. Selanjutnya tahap lanjutan, yaitu setelah suami 

istri mengemukakan persoalanya kepada penasihat, pihak penasihatpun 

telah memahami apa yang menjadi persoalan, maka penasihat langsung 

memberikan nasihat-nasihat serta saran-saran dalam mengatasi 

persoalan yang dikemukakan. Tahap penutup, pada tahap ini 

pemanggilan pihak dari suami dan istri untuk diminati keterangan, 

diusahakan agar calon/ suami istri merasa atau beranggapan bahwa 

penasihat senantiasa bersedia menerima dan memberikan bantuan 

apabila dibutuhkan. Tapi dalam hal ini diperlukan kecakapan dari 

penasihat untuk calon/suami istri yang pernah datang ke BP4 dan 

memperoleh petunjuk dari setiap masalah yang mereka hadapi. 
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Dalam hal ini, agar hasil yang diperoleh mencapai kemufakatan serta 

tujuan berdamai bisa terlaksana dengan sebaik mungkin.  

Metode yang digunakan yaitu dengan wawancara dan mendengar. 

Disini penasihat berusaha memahami dan memperhatikan segi-segi 

suatu permasalahan kemudian menasihati mereka untuk melakukan 

sesuatu. Disini penasihat berusaha menggerakkan hati dari para pihak 

yang bersengketa untuk berdamai. 
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Dalam hal metode, seperti halnya wawancara dan mendengar memang 

sautu cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan  

Keberhasilan hakamain dalam hal menyelesaikan sengketa para pihak 

yang bersengketa, sebenarnya tidak terlalu dijelaskan secara terperinci 

dalam hukum Islam, namun al-Quran menegaskan atas kewajiban 

hakamain dalam menyelesaikan persengketaan suami istri.  Kadar 

keberhasilan penasihat ini tidak bisa diukur secara materiil, tapi 

tergantung masing- masing pihak yang bersengketa.
58

 

 

Pada hakikatnya dalam hukum Islam letak keberhasilan itu ada pada 

kadar iman seseorang itu sendiri. Sehingga hal-hal yang bisa menyebabkan 

perselisihan itu tidak akan terjadi apabila seorang suami atau istri memahami 

antara hak dan kewajibanya, yakni hak yang telah diatur oleh agama yang 

dapat dirasakan secara bathiniyah atau tidak dapat dijelaskan dengan bahasa 

secara terperinci.  Dan titik tolak ukur berhasilnya proses tersebut adalah 

terjadinya islah (perdamaian) diantara mereka.  

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, Bapak Gunawan 

merupakan salah satu penasihat BP4 Kecamatan Kauman yang selalu 

berusaha mendamaikan setiap pasangan yang bermasalah, yang tentunya 

berbeda-beda. Setiap konflik yang hadir dalam rumah tangga dapat muncul 

baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Pasangan yang hadir di BP4 

akan selalu diberi arahan untuk menyelesaikan masalah dengan jalan 

musyawarah untuk mencapai perdamaian.  

Agar perceraian tidak menjadi keputusan akhir diantara kedua pihak 

yang bersengketa. Telah kita ketahui bahwa perceraian atau perpisahan 

                                                             
58 Gunawan, Hasil wawancara, 15 mei 2018 



61 
 

 
 

merupakan terputusnya hubungan keluarga,disini bisa disebabkan karena salah 

satu pihak atau kedua belah pihak itu memutuskan untuk saling meninggalkan, 

dalam Islam perceraian merupakan bukan suatu larangan,tapi merupakan 

sesuatu yang di benci oleh Allah Swt. Pada dasarnya semua ajaran agama 

tidak mengizinkan adanya perceraian. Maka di anjurkan pada umat Islam 

untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga dan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara damai, sehingga tidak 

sampai terjadi perceraian.  

Faktor pendukung yang menjadikan berhasilnya BP4 dalam 

menyelesaikan masalah antara lain kebersamaan antara pengurus dan 

panasihat, keikhlasan untuk beramal ma‟ruf nahi munkar dan tekad 

kuat dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang masuk”.
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Sehingga permasalahan dapat terpecahkan dengan baik sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada.Dengan terciptanya perdamaian maka akan tercipta 

rumah tangga yang harmonis dan selanjutnya apabila terjadi perselisihan 

kembali akan dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin, tentunya dengan 

jalan musyawarah agar tercapai mufakat diantara keduanya, sehingga perkara 

tidak sampai berlanjut ke Pengadilan Agama serta menjadi ladang pahala bagi 

para Hakamain dalam meraih Ridha Allah Swt. 

Faktor pendukung yang lain adalah motivasi dari para penasihat 

kepada pasangan suami istri untuk dapat melakukan ibadah yang baik, 

beramal serta memberikan arahan dan penyadaran pada setiap 

pasangan suami istri agar tergugah hatinya untuk memperbaiki diri 
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kedepanya dan tidak saling menyakiti terhadap pasangan masing-

masing.
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Seperti yang kita ketahui motivasi setiap individu tentunya berbeda-

beda, tidaklah sama antara individu satu dengan individu yang lain. Untuk itu, 

diperlukan pengetahuan dalam hal memahamai apa sebenarnya motivasi, 

Disinilah kemampuan para penasihat BP4. Serta kemampuan dalam 

menciptakan situasi sehingga menimbulkan dorongan bagi mereka yaitu para 

pihak yang bersengketa untuk mengurungkan niat mereka dalam hal 

melangkah ke jurang perpisahan yakni perceraian.  

BP4 dalam melakukan Penasihatan tidak hanya menasihati dalam hal 

psikologis saja, akan tetapi dalam hal spiritualpun dilakukan yaitu 

dengan landasan Al-quran dan As-sunnah. Hal ini dilakukan agar apa 

yang dikatakan para penasihat bukan tanpa landasan apapun, tetapi 

ada teori landasan hukum yang pasti ada. Serta kepercayaan dan 

kerjasama masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan dalam hal 

menjadi pendukung jalanya kegiatan BP4. 
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Dalam hal nasihat menasihati sesama tidak jarang hanya dipandang 

sebelah mata bagi yang mendengarkan,disebabkan karena kurangnya etika 

atau dalam hal menyampaikan sesuatu, serta kurangnya kemampuan dalam 

memberikan motivasi.Maka, disinilah pentingnya ilmu untuk mengatasi 

semua hal-hal demikian. Dengan itu anggota BP4 dipilih memang yang 

mempunyai kriteria tertentu, punya ilmu yang mumpuni dalam bidangnya 

serta bisa dipertanggung jawabkan atas apa yang ia sampaikan.  
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Faktor pendukung yang lainnya yaitu karena BP4 melakukan dengan 

keikhlasan yang bertujuan meringankan beban masyarakat serta 

perselisihan dalam perkawinan” 
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Dalam hal mengurangi masalah tingkat perceraian, nikah dibawah umur 

ataupun yang lainya, Dalam hal proses penyelesaian BP4 cenderung lebih 

menasihati dan mendoktrin pasangan yang bermasalah. Para penasihat di BP4 

sangat dominan seperti halnya Kyai ataupun ustadz, diibaratkan menasihati 

antara sang kyai dengan santrinya.  

Lain halnya dengan Mediator, hanya sebagai Fasilitator, adil dan tidak 

boleh memihak. Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan 

masalahanya dan mencari solusi dari setiap masalah. Persamaanya terletak 

pada upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan 

masyarakat sebenarnya adalah proses negosiasi yang dilakukan pihak BP4 

Kecamatan Kauman terhadap pasangan suami istri yang melakukan mediasi. 

  

C. Problematika Penyebab Tidak Tercapainya Kesepakatan Damai Dalam 

Proses Mediasi  

Hal yang bisa membuat pasangan antara suami istri sulit untuk 

didamaikan biasanya disebabkan karena adanya egoisme diantara 

kedua pihak atau salah satu pihak yang bersengketa. Yang tentunya 

disebabkan karena adanya pertikaian diantara mereka selama ini. 
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Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian 
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dan pengakuan diri sendiri untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. 

Sengketa bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, salah pengertian, 

maupun adanya benturan kepentingan. Adakalanya masing-masing pihak yang 

terlibat sengketa tidak mampu untuk melakukan negosiasi atau menemukan 

suatu solusi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan 

semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki cara berkomunikasi 

yang baik dengan pasangannya. Sehingga perselisihan akan semakin rumit. 

Dalam hal ini semangat untuk berdamai pada diri individu mungkin saja ada, 

akan tetapi tidak mampu menciptakan kesempatan untuk itu, akhirnya 

kesepakatan sulit untuk dicapai. Serta paham egoisme yang ada diantara kedua 

pihak yang bersengketa harus dihilangkan dengan tujuan agar islah yang 

diinginkan tercapai. Peran penasihat dalam hal ini akan sangat diperlukan 

ketika para pihak yang bersengketa tidak mampu untuk menyelesaikan 

masalah sendiri.  

Kendala yang dihadapi BP4 Dalam melaksanakan program pembinaan 

keluarga sakinah:
64

 Minimnya sarana dan prasarana Sarana dan 

prasarana yang dimiliki BP4 Kecamatan Kauman sangat minim, 

belum adanya ruangan khusus BP4 Kecamatan Kauman, solusi yang 

dilakukan BP4 Kecamatan Kauman adalah memanfaatkan fasilitas 

Kantor Urusan Agama sebagai ruangan konsultasi dan Penasihatan 

serta dalam hal kepengurusan masih menjadi satu dengan pegawai 

KUA.  

 

Dalam hal melaksanakan mediasi yang menyangkut permasalahan 

rumah tangga sebaiknya dilaksanakan ditempat yang bisa menjaga privasi 

para pihak yang bersengketa. Menurut Bapak gunawan faktor penghambat 
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yang menjadi kendala  BP4 Kecamatan Kauman adalah karena kurangnya 

sarana dan pra sarana yang memadai.  

Adsminitrasi belum tertata baik, Belum tertatanya dengan baik 

adsminitrasi BP4 Kecamatan Kauman, apa yang sudah diberikan dan 

didiskusikan belum tercatat dengan rapi. Hal ini disebababkan petugas BP4 

Kecamatan Kauman masih menyatu dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kauman. Kurangnya Perhatian dari BP4 Kabupaten dalam 

Penataan kinerja Petugas Kurangnya perhatian dari atasan membuat pelatihan 

dan pembinaan kurang optimal dilakukan. Oleh sebab itu banyak sekali yang 

harus diperbaiki di BP4 Kecamatan Kauman ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN 

SENGKETA DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH 

PERKAWINAN  

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah 

Perkawinan Akibat Nushu}z di BP4  Kecamatan Kauman 

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam 

pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja 

jalan untuk membangun sebuah rumah tangga dan sebagai sarana untuk 

melanjutkan keturunan, namun juga sebagai ajang silaturahmi antar ummat 

manusia. Hubungan pernikahan merupakan hubungan yang sakral yang harus 

benar-benar dijalani dengan sebaik-baiknya. Hubungan pernikahan ibarat 

sebagai perjalanan panjang yang harus dilampaui dua insan dalam melampaui 

bahtera rumah tangga baik dalam keadaan suka maupun duka.  

Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membangun dan 

mempertahankan  rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah. Namun, 

dalam mempertahankanya menuju cita-cita dan tujuan yang diinginkan 

tidaklah mudah, banyak kerikil-kerikil yang datang menghadang, banyak 

godaan yang dapat menggoyahkan kesetiaan manusia.  

Namun, begitulah keluarga , ketika sebuah keluarga mengalami jalan 

yang penuh liku-liku, seperti suami istri yang sedang dalam permaslahan 

misalnya terjadi kesalahpahaman diantara keduanya, tentunya perlu adanya 
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pihak ketiga untuk membantu menolong agar sebuah keluarga tidak tergelincir 

dalam suatu permasalahan yang lebih rumit.  

Tugas  penasihat di BP4 yakni membantu sebuah keluarga yang 

mencari solusi dari setiap permsalahan yang terjadi, ataupun melakukan 

pencegahan agar tidak timbul pertikaian yang semakin rumit. BP4 tidak akan 

menolak perkara yang masuk, serumit apapun permasalahan itu, karena peran 

BP4 dalam mengupayakan atau mengusahakan perdamaian bagi setiap 

pasangan yang bermasalah. Disebutkan dalam Peraturan Mentri Agama 

Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa:  

“ Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah 

pihak dapat meminta bantuan kepada pihak BP4 agar menasihati 

kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah 

tangga”. 

Lembaga ini mempunyai beberapa cara untuk mengatasi permasalahan 

yang masuk ke BP4 dengan cara memberikan Konsultasi, ceramah-ceramah 

serta mencari jalan keluar diantara pasangan yang bermasalah, dalam 

melakukan konsultasi maupun mediasi harus melakukan bebrapa prosedur 

seperti halnya, melakukan pendaftaran dalam beberapa perkara yang diajukan 

ke BP4 kecamatan Kauman, melakukan mediasi dengan salah satu pihak 

kemudian BP4 akan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan 

diberikan nasehat. 

Beberapa hal yang dilakukan penasehat BP4 Kecamatan Kauman : 

1. Pembinaan pra-nikah bagi remaja sekolah dan remaja masjid. 



 
 

2. Pendidikan pra-nikah atau suscatin bagi calon pengantin 

3. Konsultasi dan mediasi bagi keluarga yang bermasalah. 

Beberapa hal diatas dilakukan oleh BP4 Kecamatan Kauman supaya 

terciptanya sebuah keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah. Sebelum 

terjadinya pernikahan minimal calon pengantin punya pondasi dan ilmu dalam 

menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini bertujuan agar fisik 

maupun mental dapat ditata dengan sebaik mungkin sebagai wujud kesiapan 

menghadapi pernikahan. Hal ini dilakukan agar apabila terjadi permasalahan 

tidak mengedapankan emosi sesaat. Hal ini dilakukan oleh BP4 untuk 

membantu menyiapkan pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga 

dengan bekal ilmu dan bekal kesiapan mental dan bathin.  

Perkawinan ialah 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. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.keluarga 

merupakan pondasi untuk tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. Jika 

pondasi yang dibangun kuat dan kokoh, maka bangunan yang dibangun 

diatasnya dapat berdiri dengan tegak serta tahan goncangan. Pondasi yang 

kuat berawal dari keluarga yang berkualitas dan tangguh.  

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga 

merupakan susunan kecil dalam suatu bangsa, yang mana dapat 
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mempengaruhi kondisi suatu bangsa itu sendiri. Jika keluarganya baik maka 

bangsa ini tentulah baik, karena keluarga adalah pondasi utama dalam pilar 

kehidupan bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. hal ini sesuai 

dengan firman allah di dalam surat al-Hujarat:13 

                                

                

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengena”l
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan semua yang 

ada di bumi ini berpasang-pasangan. Hal ini termasuk ketika Allah 

menciptakan manusia juga berpasang-pasangan antara suami dan istri agar 

mereka merasa tentram.  

Berpasang-pasangan antara manusia lebih di kenal melalui akad 

pernikahan, di mana dalam al-qur‟an telah di jelaskan akad pernikahan adalah 

akad yang kokoh sebagaimana di gambarkan seperti ikatan perjanjian antara 

nabi-nabi sebagaimana dalam Firman-Nya dalam surat an-Nisaa>’:21 

                                

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
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isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat. 
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Ikatan yang kokoh pastinya membutuhkan cara untuk menjaganya, 

agar ikatan yang kokoh itu tidaklah menjadi kendor sehingga apa yang telah 

dibina tidak terlepas. Adapun caranya dengan memegang prinsip-prinsip 

perkawinan dengan baik, seperti musyawarah antara suami dengan istri dalam 

hal apapun, menciptakan rasa aman serta damai, menjadikan hubungan suami 

istri sebagai hubungan partner dan menjaga keadilan, serta memahami dan 

mengamalkan adab akhlak masing-masing pasangan. Apabila antara Suami 

istri dapat menjaga prinsip-prinsip tersebut maka apa yang telah dibangun 

akan tetap kuat. Namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga tekadang 

banyak rintangan yang datang yang akan menjadi ujian bagi pasangan suami 

istri, baik rintangan itu dari luar maupun dalam rumah tangga itu sendiri.  

itulah warna warni dalam keluarga, bagaimanapun keadaan suami istri harus 

pandai-pandai menyikapi setiap permasalahan yang ada.  

Perkara Nush}uz  ada di karenakan kedurhakaan istri terhadap 

suaminya. Istri tersebut melakukan tanda-tanda kedurhakaannya, suami 

berhak  memberikan nasehat terhadap istri, sesudah nyata kedurhakaannya, 

suami berhak untuk berpisah tidur dengannya dan jika dia masih durhaka , 

suami berhak memukulnya. Dalam firman Allah Surat an-Nisaa>’ 34:  
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Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nush}uz nya, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
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Dalam praktek di lapangkan bahwa ternyata pada tahun 2016-2017 

adanya kenaikan perkara Nush}uz ,.  Dengan demikian ternyata masih adanya 

masalah karena perkawinan. Dengan melakukan perkara Nush}uz  tersebut 

dapat di lakukan perdamaian untuk memperbaiki perkara sesat. Sesuai dengan 

hadist Nabi Saw:  

من رّاى منكم منكرا فليغرّيه بيده، فاءن مل يستطع  فبلسا نو فاءن مل 
 ميان ِإل يستطع فبقلبو  وذلك اضعف ا
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 “Barang siapa diantara kalian yang menyaksikan suatu kemungkaran maka, 

hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya, jika ia tidak mampu maka 

dengan lisanya, maka jika ia tidak mampu dengan hatinya dan itulah 

selemah-lemahnya iman”. 

Disinilah Tugas dari pihak mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak 

yang bersengketa tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada.  

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah 

Perkawinan Akibat Syiqaq di BP4  Kecamatan Kauman 

Usaha perdamaian yang di lakukan penasihat BP4 Kecamatan Kauman 

tidak lain hanya untuk menghindari perceraian karena usaha tersebut sangat 

mulia. Islam menetapkan adanya hakam  untuk menjaga agar hubungan rumah 

tangga tidak hancur. Sebab kehancuran yang berasal dari keluarga dapat juga 

berlanjut pada kehancuran masyarakat bahkan suatu negara, kebahagiaan dan 

kesejahreraan setiap rumah tangga tentunya dimulai dari kebahagiaan setiap 

individunya. Untuk itu hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan yang 

mengarah pada kehancuran. Seperti tercantum dalam QS. al -Hujurat:10 

                              

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang mukmin dengan mukmin 

lainnya adalah saudara, dan jika mereka berselisih  maka seorang wajib untuk 

mendamaikannya. Begitupun kehidupan dalam keluarga, jika di antara suami 
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istri sedang berselisih, maka mereka berkewajiban berdamai. Apabila di antara 

keduanya tidak bisa berdamai, maka mereka harus meminta bantuan orang 

lain untuk membantu mencari solusi agar permasalahan yang mereka hadapi 

agar cepat terselesaikan. Jika hal tersebut tetap sulit di tempuh,  kedua pihak 

dapat menunjuk juru damai, baik perorangan atau lembaga untuk mendapat 

nasehat-nasehat serta jalan keluar dari konflik yang di hadapi. Dalam meminta 

bantuan, seorang dapat meminta bantuan kepada keluarga suami atau istri 

terdekat, saudara ataupun pihak dari luar seperti mediator dan konsultan. BP4 

dalam hal ini berada dalam posisi sebagai mediator, dimana suami istri 

berperkara juga dapat meminta bantuan kepada BP4 untuk membantu 

menyelesaikan masalah yang ada. 

Usaha perdamaian yang di lakukan  penasihat BP4 Kecamatan 

Kauman itu tidak lain hanya untuk menghindari perceraian karena usaha yang 

dilakukan merupakan perbuatan mulia. Islam menetapkan adanya hakam 

adalah untuk menjaga hubungan rumah tangga agar tidak terjadi kehancuran, 

Sebab kehancuran yang berawal dari keluarga dapat juga berlanjut pada 

kehancuran negara. 

Munurut Imam Abu Hanifah, sebagai pengikut Imam Hambali, dan 

qaul qadim Imam Syafi‟i, hakam itu berarti wakil atau sama halnya dengan 

wakil. Peran BP4 Kecamatan Kauman sama dengan hakam yaitu sama-sama 

memberikan nasihat terhadap  perselisihan suami istri untuk dicarikan solusi 

yang terbaik dari problem yang di hadapi dan memberikan anjuran. BP4 

Kecamatan Kauman menjadi wakil untuk menjadikan perselisihan rumah 



 
 

tangga tersebut agar ada solusi untuk di selesaikan dengan baik. Orang yang di 

tunjuk sebagai hakam, hendaklah: 

a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa 

b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri denagn ikhlas 

c. Di segani oleh kedua belah pihak suami istri 

d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak  

mau berdamai. 

Para ulama‟ ahli fiqih damai itu di kirimkan dari keluarga suami dan 

istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, 

kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru 

damai, maka dapat di kirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri. 

Orang lain tersebut dapat menggunakan lembaga lain yaitu BP4 Kecamatan 

Kauman yang dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut dengan 

solusi yang baik. 

Dengan demikian, dapat di lakukan oleh BP4 apabila syarat hakam di 

atas sudah terpenuhi. Dalam praktik di lapangan bahwa syarat hakam sudah 

terpenuhi dalam surah an-Nisaa>’ ayat 35 dan menurut para ulama‟ juga 

sepakat bahwa BP4 Kecamatan Kauman dapat di jadikan hakam dan 

pengganti juru damai apabila dari keluarga tidak dapat untuk jadi juru damai 

tersebut. 

BP4 memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang sedang 

bermasalah, karena dengan melihat isi bimbingan dari BP4 yaitu setiap 

keluarga memanggil kedua belah pihak untuk di mintai keteranagn mengenai 
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masalah yang mereka hadapi. Kemudian penasehat memberikan solusi dari 

permasalahan tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak. 

Dalam Islam ketika seorang di mintai bantuan untuk memberikan 

nasehat atau mendamaikan dua orang yang berselisih maka dia harus 

membantunya . Sebagaimana dalam Firman-Nya dalam surat an-Nisaa>’114: 

                                 

                               

 

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan 

perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat 

demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami 

memberi kepadanya pahala yang besar”.
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Untuk menasehati dan mendamaikan bila diminta bantuannya. Selain 

sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang di tetapkan perintah 

dan juga menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk amar ma‟ruf nahi 

munkar dan mengadakan i>slah bila melihat saudaranya berselisih dan 

bertengkar.  

Hasil penelitian yang ada, ketika perkara tersebut masuk ke BP4 

Kecamatan Kauman berarti masyarakat atau pasangan suami istri yang 

berperkara telah memberikan kepercayaan kepada BP4 untuk membantu 

menyelesaikan perkara tersebut. Apabila seorang mukmin dengan mukmin 
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yang lainnya adalah saudara, maka ketika mendapati perkara tersebut BP4 

wajib untuk membantu menyelesaikannya. Adapun cara BP4 untuk membantu 

menyelesaikan perkara tersebut, harus sejalan dengan cara yang telah di 

ajarkan dalam agama Islam, seperti yang telah di ajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW: 

من رّاى منكم منكرا فليغرّيه بيده، فاءن مل يستطع  فبلسا نو فاءن مل 
ميان  ِإل يستطع فبقلبو  وذلك اضعف ا

 “Barang siapa diantara kalian yang menyaksikan suatu kemungkaran maka, 

hendaklah ia mengubahnya dengan tanganya, jika ia tidak mampu maka 

dengan lisanya, maka jika ia tidak mampu dengan hatinya dan itulah 

selemah-lemahnya iman” 

Hadits di atas menjelaskan bagaimana cara seseorang ketika mendapati 

suatu kemungkaran, maka ia harus mencegah dengan tangannya, jika 

tangannya tidak mampu merubahnya maka ia mencegahnya dengan lisannya 

dan jika lisannya pun tak mampu mencegahnya, maka ia doakan dalam 

hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hal ini tentu sudah sangat 

sesuai dengan peran BP4 Kecamatan Kauman dalam membantu 

menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam keluarga, dapat di analisis 

praktik penyelesaian BP4 yang sejalan dengan nasehat menggunakan tangan 

sesuai hadis di atas adalah ketika BP4 Kecamatan Kauman mengadakan suatu 

program kerja seperti: 

1. Pembinaan pra-nikah bagi remaja di sekolah dan remaja masjid 

2.  Pendidikan pra-nikah atau suscaten bagi calon pengantin 

3. Konsultasi dan mediasi bagi keluarga yang bermasalah 
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Beberapa poin di atas adalah bentuk nasehat dengan tangan (suatu 

perbuatan) yang di lakukan oleh BP4 untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi. Adapun nasehat dengan lisan yang di berikan BP4 kepada masyarakat 

adalah ketika terdapat perkara yang masuk, dan BP4 melakukan mediasi 

ataupun memberikan nasehat secara langsung kepada seseorang yang sedang 

berperkara. 

Dalam merumuskan program kerja di atas tentu tidak, karena alasan 

tertentu. Namun ada suatu tujuan tertentu untuk dapat mewujudkan dan 

melestarikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan 

Kauman, Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhi>yyah:  

“mencegah kerusakan/kemudharatan diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan ”
70

 

Dalam mengenai masalah keresahan rumah tangga yang harus di 

perhatikan adalah segera di usahakan tercapainya islah, walaupun islah yang 

di capai itu sendiri berupa perceraian sebagai akhir dari segala usaha yang di 

lakukan. Sebab, jika perselisihan dan pertengkaran di biarkan berlarut-larut 

tanpa adanya pihak lain yang ikut membantu mendamaikan dan merukunkan 

kembali, maka akan membahayakan pada masing-masing pihak dan orang 

lain. Oleh karena itu, segera di upayakan penyelesaian di antara mereka. 

Apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat atau maslahat, namun di 

situ juga terdapat adanya kerusakan haruslah di dahulukan kemaslahatannya 

untuk mencegah kerusakan. Kaidah fiqhiyyah ini sejalan dengan program 
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kerja yang telah di susun oleh BP4 Kecamatan Kauman, Seperti halnya 

memberikan penyuluhan pra nikah, memberikan nasehat kepada calon 

pengantin ataupun pasangan suami istri. Hal ini di lakukan tentunya untuk 

mencapai kemashlahatan atau manfaat yang lebih besar untuk mencapai 

keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Kauman.  

Nasehat yang di iringi bimbingan dapat di berikan baik untuk 

menghindari kesulitan-kesulitan apapun untuk mengatasi persoalan-persoalan 

yang di hadapi oleh pasangan suami istri tersebut. Nasehat dapat di berikan 

kepada pasangan suami istri untuk mencegah agar kesulitan-kesulitan yang 

sedang di hadapi cepat di selesaikan serta bagaimana cara agar tidak sampai 

kepada proses perceraian.  

Penasihat BP4 Kecamatan Kauman dalam melaksanakan tugas dan 

perannya pun harus menggunakan kode etik seorang mediator dan prosedur 

yang ada, ataupun kode etik tersebut sudah di jelaskan dalam firmanNya 

dalam surat al-Hujurat:11 

                                

                              

                            

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jangnalah sekumpulan orang laki-

laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan 

itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu 

lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah 
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memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

Barangsiapa yang tidak bertaubat, Maka mereka Itulah orang-orang  

yang zalim.
71

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang di larang mengolok-olok 

kaum yang lain, karena bisa jadi yang mengolok-olok lebih buruk dari pada 

yang di olok-olok. Hal ini sangat sesuai dengan praktik BP4 dalam 

menyelesaikan suatu masalah maka BP4 harus objektif dalam menilai suatu 

perkara. Seorang mediator tidak boleh membela salah satu pihak, ataupun 

memperburuk pihak lawan meskipun pihak tersebut adalah keluarganya 

sendiri. Ini bertujuan untuk mencapai suatu keadilan dan mendapatkan solusi 

yang terbaik. 

Jika melihat lagi hasil penelitian yang telah di lakukan tampaknya 

sangat sedikit pasangan yang dapat di damaikan. Hal ini bukanlah indikasi 

bahwa BP4 Kecamatan Kauman gagal dalam melaksanakan tugas dan 

perannya. Namun dalam hal mempraktikkan tugas dan  peranya dalam 

menyelesaikan masalah di BP4 Kecamatan Kauman telah maksimal. Hanya 

saja faktor untuk dapat damai kembali juga di kembalikan kepada pasangan 

suami istri yang berperkara tersebut. Jika mereka masing-masing berniat untuk 

mencari solusi dan dapat memaafkan satu sama lain maka proses mediasi 

untuk damai kembali akan lebih mudah, namun jika keduanya atau salah satu 

sudah bersikukuh untuk tidak mau berdamai maka proses perdamaian akan 

terhambat.  
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Dalam menyikapi praktik dalam hal penyelesaian masalah perkawinan 

di BP4 Kecamatan Kauman tidak ada suatu kesia-siaan ketika menjalankan 

tugas dan perannya, namun hasilnya tidak dapat maksimal seperti yang telah 

di jelaskan pada penelitian di atas. Pasangan yang dapat di damaikan oleh BP4 

Kecamatan Kauman pada tahun 2014-2017 setiap tahunnya hanya ada 1 

perkara yang berhasil, Beberapa cara telah di lakukan seadil-adilnya oleh BP4 

Kecamatan Kauman untuk dapat mendamaikan pasangan yang berperkara. 

Sebagaimana Nabi telah menjelaskan bahwasanya :Seseorang yang berlaku 

adil terhadap dua orang yang bertikai maka baginya pahala shadaqah. 

Dengan demikian praktik penyelesaian dalam hal masalah perkawinan 

di BP4 sesuai dengan ajaran agama Islam. BP4 dalam hal ini berperan 

membantu menyelesaikan perkara yang ada di dalam keluarga, tidak hanya 

seputar menyelesaikan permasalahan perkawinan namun juga dalam hal 

melestarikan perkawinan. Sehingga ketika ada perkara yang masuk ke BP4 

Kecamatan Kauman wajib bagi BP4 untuk menyelesaikan perkara tersebut 

dengan seadil-adilnya. Sehingga hasil yang di dapatkan benar-benar dari 

pandangan yang objektif untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal sesuai 

dengan ajaran agama Islam dan peran BP4. Adapun ketika hasilnya tidak 

maksimal, bukan berarti itu adalah kegagalan dari BP4. Hal ini juga 

tergantung dari usaha para pihak yang mencari sebuah solusi dan keadilan 

sebagai sebuah kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak ke BP4 

Kecamatan Kauman, karena media yang di lakukan BP4 bukanlah satu tujuan, 
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namun bagaimana cara mencapai tujuan untuk mendapatkan solusi yang 

terbaik.  

Indikasi dari sebuah adanya solusi bukan hanya dari perdamaian 

dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun bagaimana kedua belah 

pihak mendapatkan solusi sebaik-baiknya. Walaupun peran BP4 belum 

optimal dan tindak lanjut dari penyelesaian kasus belum dapat di selesaikan 

secara baik. BP4 Kecamatan Kauman dalam melaksanakan tugasnya banyak 

menemui kendala atau hambatan. Faktor penghambat dalam keberhasilan 

program BP4 Kecamatan Kauman tersebut adalah masyarakat yang tidak 

banyak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4 Kecamatan Kauman, 

serta masih lemahnya hubungan BP4 Kecamatan Kauman dengan instansi 

pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Dalam tinjauan Hukum Islam tentang praktik yang dilakukan oleh BP4 

Kecamatan kauman dalam menyelesaikan masalah persilisihan 

perkawinan  akibat nushu}z diantaranya memberikan nasehat kepada kedua 

belah pihak, mempertemukan mereka dengan jalan musyawarah serta 

mencari titik temu dari segala permasalahan yang terjadi dengan jalan 

yang adil, yakni tidak memihak salah satu pihak, telah sesuai dengan 

Hukum Islam seperti disebutkan dalam surat an-Nisaa>’: 34 dimana apabila 

terjadi nushu}z agar menasihati satu sama lain.  

2. Praktik pelaksaan BP4 Kecamatan Kauman dalam menyelesaikan masalah 

perkawinan akibat syiqaq sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, 

bahwa proses di BP4 dalam menyelesaikan masalah, Pertama, dilakukan 

oleh pasangan suami isri yang hendak datang  di BP4 Kecamatan Kauman, 

Kedua, penasihatan dilakukan secara terus-menerus oleh pihak BP4. 

Ketiga, Penasihat melakukan mediasi dan nasihat agar para pihak 

mengurungkan niat untuk cerai. Keempat, memanggil pihak keluarga yang 

dapat memberikan keterangan tentang permasalahan mereka, setelah itu 

dilakukan penasihatan hingga menemukan titik terang telah sesuai dengan 

Hukum Islam seperti dijelaskan dalam surat an-Nisaa>’: 35  

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu”. 
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B. Saran  

1. Bagi BP4 Kecamatan Kauman  

a. BP4 Kecamatan Kauman diharapkan mampu berperan aktif dalam 

kegiatan-kegiatan di masyarakat dengan tujuan memberikan informasi 

tentang peranan BP4 ini.  

b. Tetap ikhlas dalam menjalankan tugas.  

c. Memberikan bimbingan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

keluarga. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat Kecamatan Kauman diharapkan ikut berperan aktif 

dalam kegiatan yang diadakan oleh BP4, sehingga nantinya apa yang 

menjadi tujuan BP4 dapat tercapai sesuai yang diharapkan BP4 
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