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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang 

lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.  

Adapun tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 

Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

(mendapatkan keturunan) bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah atau 

melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat 

dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak 

menyimpang dari aturan. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa 

perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, 

dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang 

demikian ini merupakan hukum alam. 

Tuhan telah menciptakan segala mahluk yang ada dimuka bumi ini dengan 

berpasang-pasangan. Manusia diciptakan untuk berjodoh-jodohan, agar generasi 

yang akan datang di muka bumi ini bisa menyambung dan meneruskan cita-cita 

generasi sebelumnya yang tidak selamanya hidup didunia, karena usia mereka 
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yang terbatas. Apabila ia tidak menurunkan generasi berikutnya, maka tidak ada 

lagi generasi penyambung perjuangan, dunia akan mati dalam kurun waktu yang 

relatif singkat.  

Akan tetapi tidak semua perkawinan dapat berjalan mulus, lancar dan 

langgeng lama, ada suatu hal yang dinamakan perceraian. Perceraian seringkali 

berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-

anak. Perceraian  juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai 

hubungan yang baru dengan lawan jenis. Perceraian adalah perhentian hubungan 

perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam 

hubungan perkawinan tersebut1.  

Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun 

status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah 

menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-

anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya 

adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa 

diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak. Adapaun diantara penyebab 

perceraian yaitu konflik dan terhambatnya komunikasi serta hilangnya 

kepercayaan dan kebencian merupakan tahapan awal yang sangat berpengaruh 

dimana struktur perkawinan menjadi runtuh dan motivasi bercerai mulai muncul2. 

Berdasarkan hal tersebut di atas peran dari Pelayanan Badan Penasihatan, 

                                                        
1Yulia Singgih D. Gunarsa. 1999. Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman. Jakarta. Cet.3. 

Gunung    Mulia. Hal 55 
2Ibid. Hal. 56 
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Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat diperlukan, dan bagaimana 

kiprahnya dalam menangani perceraian seperti tersebut di atas.  

Sejak BP4 didirikan 50 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan 

dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 diakui bahwa 

BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha bergerak di bidang penasihatan dan 

pengurangan perceraian, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 

ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasehati kedua 

suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.  

Suami-istri yang berkasus di Pengadilan Agama (PA) harus melalui 

penasehatan BP4 terlebih dahulu. Demikian pula perselisihan suami istri yang 

sedang ditangani oleh BP4 hendaknya diselesaikan terlebih dahulu di BP4 

sebelum dibawa ke pengadilan, agar mereka suami istri itu benar–benar 

mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan 

untuk bercerai seperti dalam pasal 28 ayat 3 di atas. Keputusan menteri agama  

tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 

1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat3. 

Dahulu BP4 yang merupakan singkatan dari  Badan Penasihatan 

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, dan kini menjadi  Badan Penasihatan, 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, merupakan lembaga mediasi non litigasi 

yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Pengadilan Agama. 

Keterkaitan yang erat itu adalah bahwa kedua-duanya merupakan “penjaga” 
                                                        

3Wawancara dengan H. Nur Cholis , SH., M.Ag. Ketua I BP4 Provinsi Jawa Timur. 27 
November 2013 pada pukul 10.00. 
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keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinah. BP4 yang dulu merupakan badan 

semi resmi di bawah Departemen Agama (kini Kementerian Agama) yang dimana 

pergantian tersebut terjadi disaat usia 5 bulan kemerdekaan yaitu pada  tanggal 3 

Januari tahun 1946.  

Tugas Kementrian Agama saat itu adalah melaksanakan Undang undang 

Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pengawasan dan Pencatatan Nikah, Talak dan 

Rujuk Menurut Agama Islam. Oleh karena itu Kementrian Agama hanya 

berwenang mengawasi dan mencatat sehingga tidak mempunyai tugas langsung 

menangani dan memberi jalan keluar terhadap berbagai kasus yang terjadi di 

keluarga sehingga Kementrian Agama memerlukan lembaga yang dapat secara 

langsung menangani hal ini yaitu BP4 dan sejak munas ke XIV Tahun 2009 

berubah menjadi organisasi professional dan independen yang bersifat sosial 

keagamaan sebagai mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga 

sakinah mawadah warahmah.  

Ketentuan tersebut harus difahami bahwa untuk kepentingan suami- istri 

yang ditimpa masalah, maka PA dapat meminta bantuan BP4. Fungsi dan tugas 

BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang perkawinan. Oleh karenanya, 

fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan 

kualitas perkawinan. Adapun tugas dan fungsi BP4 antara lain yaitu4: 

                                                        
4Hasil Munas BP4 Pusat XIV. 2009. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

Jakarta. Hal.5. 
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1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan 
rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun 
kelompok. 

2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-
wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawianan dibawah 
umur dan perkawinan di bawah tangan. 

3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan 
perselisihan rumah tangga. 

4. Bekerjasama dengan istansi, lembaga dan organisasi  yang  memiliki 
kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. 

5. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang 
sejenis. 

6. Meningkatkan pelaksanaan pedoman serta meningkatkan penghayatan dan 
pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga ) 
sehat, bahagia dan sejahtera. 

7. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan 
membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera. 
Selain itu pula, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia saat ini 

yaitu Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau dalam bahasa Indonesia yaitu  

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) (Stbl. 1941 No. 31, 32 dan 44). 

serta Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau dalam bahasa Indonesia yaitu 

Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227) menyebutkan dalam 

ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mewajibkan hakim untuk 

mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan 

dengan cara mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam prosedur 

berkasus di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama5. 

Namun dalam perkembangannya, setelah berlakunya PERMA No. 2 

Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA No 1 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang Undang No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, tidak disebutkan kedudukan keberadaan BP4 itu sendiri. 

                                                        
5Rachmadi Usman, 2012, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Penerbit 

Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 7 
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Terdapatnya perbedaan antara Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 

dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai kedudukan lembaga BP4 cukup 

menarik karena Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dengan jelas 

menyebutkan dan menjadi dasar hukum bagi lembaga BP4 tersebut, namun dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2008 lembaga BP4 tidak lagi disebutkan kedudukannya. 

Selain terdapatnya perbedaan diatas disebutkan pula bahwa dahulu 

sebelum dilaksanakannya MUNAS KE XIV Tahun 2009 serta disaat Pengadilan 

Agama masih berada satu atap dengan Kementrian Agama, BP4 berfungsi sebagai 

lembaga yang melakukan mediasi terhadap kasus perceraian sebelum diputuskan 

apakah kasus tersebut dapat berlanjut dan masuk ke meja pengadilan agama. 

Namun setelah adanya Perma no. 2 tahun 2003 yang saat ini telah diperbarui 

dengan Perma no 1 tahun 2008 dimana mediasi dilakukan di pengadilan dan tidak 

melewati BP4 lagi seperti dahulu jelas menimbulkan perbedaan tugas dan 

kewenangan terhadap BP4, akan tetapi hingga saat ini lembaga tersebut tetap ada 

berjalan dan berfungsi dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu cukup 

menarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi BP4 saat ini 

khususnya dalam hal kedudukan dan fungsinya sebagai mediator dalam kasus 

perceraian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian dengan judul “KEDUDUKAN BADAN 

PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN 

(BP4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi di 

BP4 Provinsi Jawa Timur) 
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B.  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memberi arah penulisan serta 

untuk memudahkan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis ambil 

sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya. Maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kedudukan BP4 Provinsi Jawa Timur Sebagai Mediator 

Dalam Kasus Perceraian? 

2. Bagaimana Fungsi BP4 Provinsi Jawa Timur Setelah Berlakunya PERMA 

No. 2 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan agar dapat mengetahui secara jelas kedudukan 

BP4 provinsi Jawa Timur sebagai mediator dalam kasus perceraian. 

2. Untuk mendeskripsikan dan agar dapat mengetahui secara jelas Fungsi 

BP4 Provinsi Jawa Timur Setelah Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 

yang diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 

D.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 
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1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai lembaga BP4 

secara umum, dan bagaimana kedudukan Badan Penasihatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator dalam kasus perceraian serta 

Fungsi BP4 Provinsi Jawa Timur Setelah Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 

yang diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 secara khususnya dan 

penulisan ini dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata 

Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Bagi masyarakat 

Untuk memberikan informasi agar dapat diketahui oleh masyarakat dalam 

hal mediasi khususnya bahwa masih ada suatu lembaga mediasi diluar Pengadilan 

yaitu BP4 yang merupakan salah satu sarana untuk mengkonsultasikan masalah 

yang dihadapi oleh sebuah rumah tangga. 

3. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan 

BP4 khususnya dalam pelaksanaan program kerja untuk mencegah terjadinya 

perceraian dan sebagai alat untuk mensosialisasikan BP4 itu sendiri sebagai 

sebuah lembaga konseling dan mediasi selain di pemgadilan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Menambah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum 

perkawinan dan mengenai Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 
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Perkawinan (BP4) serta dapat memberikan masukan dan tambahan bacaan atas 

dasar penulisan berikutnya dengan materi dan obyek penulisan yang sama. 

F.  Metode Penelitian 

Metode penting dalam suatu penulisan sebab dari metode yang digunakan 

akan memperoleh data, informasi, serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penulisan. 

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana dalam permasalahan di 

gunakan sudut pandang hukum yaitu pembahasan didasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena 

yang terjadi di dalam lingkup masyarakat.6 Yang dalam hal ini dengan cara 

menelusuri dan meneliti Kedudukan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur Sebagai Mediator Dalam 

Kasus Perceraian di aplikasikan dalam fenomena yang terjadi di dalam lingkup 

masyarakat. 

1. Lokasi Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang diangkat, dimana mengenai perceraian 

itu sendiri dapat terjadi mulai dari daerah, wilayah, hingga kabupaten/kota maka 

kemudian penulis memilih BP4 Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian 

yang berada di Jl. Raya Juanda II Sidoarjo-Surabaya. Hal itu bedasarkan karena 

BP4 Provinsi Jawa Timur ini memiliki taraf atau kedudukan yang lebih tinggi 

                                                        
6UMM, Fakultas hukum, 2012, pedoman penulisan hukum, Hal. 18 
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yaitu setingkat provinsi sehingga memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab 

yang berbeda dan bahkan lebih besar dari BP4 lain yang hanya bertaraf 

kabupaten/kota bahkan kecamatan. 

2. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat 

ataupun sumbernya7. Diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

oleh penulis dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 

dengan sistematis mengenai data–data , fakta-fakta , dan bahan keterangan yang 

diteliti guna mengetahui kedudukan dan fungsi BP4 Provinsi Jawa Timur. Jenis 

data yang diperoleh berupa hasil wawancara terhadap pejabat yang terkait dengan 

BP4 Provinsi Jawa Timur ini yaitu H. Nur Cholis, S.H., M.Ag. selaku Ketua I 

BP4 Provinsi Jawa Timur, Dra. Hj. Ummu Choiriyah Hanum selaku Sekretaris II 

BP4 Provinsi Jawa Timur dan dengan Bapak Saifudin Tubagus Mansur, S.PdI. 

selaku Anggota Bidang Usaha BP4 Provinsi Jawa Timur dan suami atau istri yang 

kasusnya di mediasi oleh BP4 antara lain Choirul Anam, Apriyanto, dan Endang 

Susilowati. Selain itu ditunjang pula dengan data dokumen berupa Susunan 

Pengurus BP4 Provinsi Jawa Timur, Data Jumlah Mediator yang dimiliki oleh 

                                                        
7Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, Cetakan ke tiga, Penerbit 

University Indonesia Press, Jakarta, Hal. 51 
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BP4 Provinsi Jawa Timur, dan Data Pengaduan Klien  selama kurun waktu  2011-

2013 di BP 4 Provinsi Jawa Timur. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dengan BP4 Provinsi 

Jawa Timur serta melengkapi data primer diatas.8 Dalam hal ini bahan yang 

digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, internet dan bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dan data pendukung tersebut 

melalui data kepustakaan yaitu, dengan menggunakan peraturan perundang–

undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, PERMA No. 2 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan PERMA No. 1 

Tahun 2008, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Hasil MUNAS BP4 ke 

XIV di Jakarta, serta sumber bacaan lain yang terkait guna mengetahui kedudukan 

BP4 Provinsi Jawa Timur dan berhubungan dengan pokok permasalahan diatas. 

3. Teknik Pengumpulan data  

Adapun dalam proses pencarian untuk mendapat jawaban sumber bahan 

hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan cara diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Interview atau wawancara 

Wawancara adalah metode bertatap muka dengan responden untuk 

menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, dan pendapat 

                                                        
8Ibid. 
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maupun persepsi dari responden, dan saran-saran responden.9 Wawancara yang 

digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan10. Bentuk pertanyaan yang 

digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah bentuk pertanyaan terbuka, yang mana 

memberikan peluang bagi responden untuk memberikan jawaban seluas-luasnya 

dalam konteks pertanyaan. Dalam penulisan ini, responden yang digunakan penulis 

adalah pejabat terkait dari BP4 Provinsi Jawa Timur yaitu H. Nur Cholis, S.H., 

M.Ag. selaku Ketua I BP4 Provinsi Jawa Timur, Dra. Hj. Ummu Choiriyah Hanum 

selaku Sekretaris II BP4 Provinsi Jawa Timur dan dengan Bapak Saifudin Tubagus 

Mansur, S.PdI. selaku Anggota Bidang Usaha BP4 Provinsi Jawa Timur dan suami 

atau istri yang kasusnya di mediasi oleh BP4 antara lain Choirul Anam, Apriyanto, 

dan Endang Susilowati. 

b. Studi Dokumen 

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersumber dari non manusia dan merupakan sesuatu yang sudah ada, sehingga 

penulis tinggal memanfaatkanya untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari 

observasi.11 Penulis mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berasal 

dari mempelajari berbagai dokumen atau data yang tersedia di BP4 Provinsi Jatim 

yang berada di kota Surabaya dan dokumen di keluarkan secara sah menurut 

hukum oleh pejabat negara yang berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu 
                                                        

9Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penulisan Hukum, Penerbit UMM 
Press, Malang, Hal. 103 

10Arikunto Suharsimi, 2006, Prosedur Penulisan, suatu pendekatan Praktik, Penerbit, 
Rineka Cipta, Jakarta, hal. 227 

11Lexy J Moleong, 2005, Metodelogi Penulisan Kualitatif, Penerbit, Remaja Rosdakarya, 
Bandung, Hal. 162 
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dokumen Susunan Pengurus BP4 Provinsi Jawa Timur, Data Jumlah Mediator 

yang dimiliki oleh BP4 Provinsi Jawa Timur, dan Data Pengaduan Klien  selama 

kurun waktu 2011-2013 di BP 4 Provinsi Jawa Timur dan data catatan proses 

mediasi yang merupakan data primer serta peraturan perundangan terkait yaitu 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA No. 2 Tahun 

2003 yang diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri 

Agama No. 3 Tahun 1975, dan Hasil MUNAS BP4 ke XIV di Jakarta. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan meneliti berbagai literatur yang 

berkaitan dengan penelitian yang tengah dilaksanakan penulis yang berasal dari 

literatur, buku kajian hukum dan jurnal beserta website berupa artikel dan jurnal 

yang mendukung dan yang sesuai ataupun terkait dengan permasalahan yang di 

angkat oleh penulis. 

d. Studi Website 

Studi website dilaksanakan dengan peneliti mengumpulkan data yang 

relevan dari website berupa artikel dan jurnal maupun bahan hukum lainnya yang 

mendukung penelitian skripsi ini yaitu tentang Kedudukan Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Mediator Dalam Kasus 

Perceraian (Studi Di BP4 Provinsi Jawa Timur). 
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G. Analisis Data  

 Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang 

dianalisa secara kualitatif.  yaitu suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data 

deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh12. Deskriptif kualitatif itu sendiri merupakan suatu cara 

mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, sistematis dan akurat mengenai 

data yang diteliti, yang telah diperoleh dilapangan berupa (kalimat-kalimat dan 

juga perilaku) yang kemudian menampilkan gambaran objektif dari hasil 

penulisan berdasarkan kenyataan.13 

H. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun 

sistematika penulisan dalam penulisan ini dibagi dalam IV (empat) BAB, yaitu 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang 

akan digunakan dalam tugas akhir ini. 

                                                        
12Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 51 
13Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penulisan Hukum, Penerbit, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, Cetakan Kelima, Hal. 72 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti seperti tinjauan umum tentang perkawinan yaitu: pengertian 

perkawinan, syarat-syarat sah perkawinan, rukun perkawinan, proses/tata cara 

melangsungkan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan. 

Kemudian mengenai pengertian perceraian, bentuk perceraian, lalu mengenai 

tinjauan umum tentang BP4 yaitu mengenai: pengertian BP4, sejarah BP4, tujuan 

dan visi misi BP4, program-program BP4, dan fungsi BP4, kemudian juga akan 

dijelaskan mengenai pengertian mediasi, jenis mediasi, dan kedudukan BP4 dalam 

kasus perceraian serta bagaimana hierarkhi perundang-undangan di Indonesia.  

BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data dari hasil penelitian yang merupakan 

jawaban dari permasalahan yang ada dengan menguraikan wujud kedudukan dan 

kegiatan dari BP4 itu sendiri khususnya BP4 Provinsi Jawa Timur sebagai 

mediator kasus perceraian serta fungsi BP4 Provinsi Jawa Timur setelah 

berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian penulis mengenai hal-hal yang 

dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang dirumuskan pada 

bab sebelumnya, sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.  


