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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
1
 Membentuk keluarga yang di awali dengan perkawinan merupakan 

keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan termasuk 

mekanisme survival (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui 

proses perkawinan akan di peroleh keturunan yang sah kemudian menjadi 

manusia-manusia baru yang akan mempertahankan eksistensinya di dunia dan 

terus berlangsung secara kontinue, di samping manusia itu sendiri adalah 

mahluk sosial yang memerlukan interaksi dengan sesamanya yang di 

realisasikan dalam bentuk hidup bermasyarakat dan berumah tangga.  

Salah satu tujuan perkawinan di jelaskan dalam al-Qur‟ān surat Ar- 

Rum [30] Ayat: 21; 

ن ۡ  َأن ۦَٓءايََِٰتوِ  ۡ  َوِمن جا لَِّتسۡ  َأز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّ َىا َوَجَعَل ۡ  ْا ِإَل ٓۡ ُكُنوۡ  وََٰ

َودَّة َورَحۡ  َب  ِلَك َل  ۡ  َمةً ۡ  َنُكم مَّ ُروَن ۡ  يََٰت لَِّقوٓۡ ِإنَّ ِف ذََٰ  م يَ تَ َفكَّ

Artinya; “ dan diantara tanda-tanda (kebesaran) – Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan 

                                                             
1
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan. 



2 

 

 
 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
 2
 

  

Kata “litaskunū” di artikan “agar cenderung dan merasa tenteram 

(sakinah), dan kondisi sakinah tersebut perlu di jabarkan secara operasional, 

baik dalam kaitan kondisi fisik, non-fisik, maupun situasi yang ada di 

dalamnya. Dengan kata lain, keluarga sakinah yang merupakan tujuan 

keluarga memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat di 

terapkan dalam kenyataan sehari-hari.
3
 

Di zaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang 

dapat memicu timbulnya konflik dalam kehidupan perkawinan dan rumah 

tangga, melanda juga pada kehidupan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Wahyu Widyana mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya 

percerian di Indonesia di antaranya tidak ada keharmonisan, tidak 

terlaksananya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, 

cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin di 

bawah umur, politik, di pidana.
4
 Dan tidak sedikit berujung pada perceraian, 

sementara perceraian menurut C.S.T. Kansil, Adalah pengakhiran suatu 

pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.
 5
 

                                                             
2
Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari‟ah Tahun 2012 dicetak 

oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia, h. 572. 
3
Siti Romlah dalam jurnal Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perpektif Islam 

dan Pendidikan Umum No. 1/XXV/2006 Universitas Pendidikan Indonesia. 
4
Wahyu Widiyana, Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah, Makalah di sampaikan 

dalam Rakernas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14 – 

17 Agustus 2006, h. 36. 
5
C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan 

Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. 
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Terkait dengan perceraian yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara 

(ASN),
6
 terdapat aturan khusus yang mengatur prosedur pengajuan perceraian 

Aparatur Sipil Negara (ASN).
7
 Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di 

sebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian 

wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
8
  

                                                             
6
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1, di sebutkan sebagai berikut ; Aparatur Sipil Negara 

yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, di angkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau  di serahi tugas negara 

lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di 

angkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 
7
Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya dapat melakukan perceraian apabila terdapat 

alasan-alasan sebagai berikut; (1) salah satu pihak berbuat zina, (2) salah satu pihak menjadi 

pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar di sembuhkan. (3) salah satu pihak meninggalkan 

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya. (4) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung. 

(5) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 

lain. (6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
8
(1) Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, 

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang bukan merupakan bagian 

dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Bank Indonesia, Kepala 

Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib memperoleh 

izin terlebih dahulu dari Presiden. (2) Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota harus 

memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. (3) Pimpinan/Direksi Bank Milik 

Negara, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden (4) Pimpinan/Direksi Bank Milik 

Daerah dan Pimpinan/Direksi Badan Usaha Milik Daerah Wajib memperoleh izin terlebih dahulu 

dari Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan. (5) Anggota Lembaga Negara/Komisi wajib 

memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden. (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang 

menyelenggara urusan pemerintah wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati yang 

bersangkutan. 
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Bupati Kotawaringin Barat,
9
 dalam upaya mencari solusi dan menekan 

maraknya kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat 

telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor; 

800/1582/BK.V/2008 tentang; Penegasan Kembali proses izin Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat bahwa keharusan mediasi dengan memanggil dan 

merukunkan kedua belah pihak yang ingin bercerai serta membuat Berita 

Acara Hasil Penasehatan dan apabila tidak dapat di rukunkan, maka Badan 

Penasihatan Perselisihan Perkawinan dan Perceraian (BP 4) pada Kantor 

Departemen Agama Kab. Kobar (khusus bagi PNS yang beragama Islam) atau 

Tokoh-Tokoh Agama masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bukan 

beragama Islam juga memberikan penasehatan dan apabila tetap berkeinginan 

kuat untuk bercerai, maka Badan Penasihatan Perselisihan Perkawinan dan 

Perceraian (BP 4) atau Tokoh-Tokoh Agama agar memberikan rekomendasi 

untuk proses perceraian selanjutnya.  

                                                             
9
Kotawaringin Barat adalah Kabupaten yang beribukota di Pangkalan Bun, berada 

di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1° 19‟ sampai dengan 

3° 36‟ Lintang Selatan, 110° 25‟ sampai dengan 112° 50‟ Bujur Timur Terletak di antara 3 

Kabupaten yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara 

dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km2. Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai 

dengan UU No. 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat di mekarkan menjadi 3 kabupaten, 

yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten  Lamandau. Sejak 

lahirnya Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 3 Oktober 1959 hingga sekarang telah di pimpin 

oleh 9 orang Bupati definitif. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat yang pertama adalah Mihing 

dan sampai dengan di keluarkannya edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor; 

800/1582/BK.V/2008 Perihal: Penegasan Kembali proses izin Perceraian PNS dilingkungan 

Pemkab Kobar tanggal 14 Oktober 2008 adalah H. Ujang Iskandar ST, M.Si. (Kotawaringin 

Barat Dalam Angka 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat – 

Statistics of Kotawaringin Barat Regency). 
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Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan kelengkapan proses 

pengajuan izin perceraian kepada pimpinan. 

Surat Edaran Bupati tersebut sejak di keluarkan pada tahun 2008 

sampai saat ini masih tetap berlaku dan menjadi pedoman bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat yang ingin mengajukan 

perceraian, namun sebagaimana salah satu tujuan lahirnya surat edaran Bupati 

menekan kasus perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata pengajuan perceraian di kalangan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat tidak berkurang 

dan masih tetap tinggi.  

Menurut data Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat,
10

 dari tahun 2006 sampai dengan 2017 

(jenjang masa sebelum terbit dan jelang masa berlakunya surat edaran) terjadi 

205 kasus pengajuan Penasihatan Perkawinan atas Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dengan masalah yang dominan di antaranya; kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) 25%, pengabaian akan hak dan kewajiban 25%, 

perselingkuhan dan perzinahan 20%, ekonomi 05%, perselisihan yang 

berkepanjangan 20%, keturunan 04%, perbedaan keyakinan 01% kemudian 

berlanjut masalah rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama 

                                                             
10

Arsip data dokumen BP 4 Kabupaten Kotawaringin Barat. Laporan Perceraian 

PNS yang di daftarkan di BP4 Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2017. 
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Pangkalan Bun dari Tahun 2006 sampai dengan 2016 sebanyak 175 kasus 

perceraian.
 11

 

Permasalahan yang kompleks dan semakin banyak menimpa Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat terkait rumah tangga mereka dari 

waktu kewaktu serta semakin banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kotawaringin Barat mengajukan perceraian, sebuah pertanyaan kenapa kurang 

fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat, hal ini menjadi dasar 

fundamental ketertarikan peneliti untuk lebih jauh mencari penyebab dan akar 

masalah, apakah surat edaran merupakan akibat dari konflik serta kekosongan 

norma hukum perkawinan sehingga memunculkan banyaknya Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat mengajukan perceraian atau di 

sebabkan penyebab lainnya.  

Oleh karena itu penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam 

pengembangan hukum keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Penelitian ini di beri judul ; 

“ Studi Hukum Kritis Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat 

Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa surat edaran Bupati 

Kotawaringin Barat No; 800/1582/Bk.V/2008 tentang penegasan kembali 

                                                             
11

Data juga di peroleh penulis dari balasan surat yang penulis mohonkan kepada 

ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dan di sampaikan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan 

Bun, dengan nomor: W16-A2/1044/HK.05/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 perihal Data 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2006 

sampai dengan tahun 2016. 
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proses izin perceraian Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kurang fungsional? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan tentang: kurang 

fungsionalnya Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat No; 

800/1582/Bk.V/2008 Tentang Penegasan Kembali Proses Izin Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait dan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan 

keilmuan, keadilan, hukum, terutama perilaku masyarakat. Secara detail 

penelitian ini di harapkan dapat ; 

1. Kegunaan Teoritis. 

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya mengenai 

Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin 

Barat.  

b. Memberikan sumbangan informasi ilmiah berupa respon Aparatur 

Sipil Negara (ASN) maupun bentuk-bentuk penerapan yang muncul 

atas implementasi edaran Bupati Kotawaringin Barat No; 

800/1582/Bk.V/2008 Tentang Penegasan Kembali Proses Izin 
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Perceraian Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas beberapa masalah 

dan kasus perceraian Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Kegunaan Praktis.  

a. Hasil penelitian di harapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya 

yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembinaan keluarga untuk menjaga keutuhan 

biduk rumah tangga dan perkawinan. 

b. Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat memberikan wawasan yang 

luas mengenai perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

lingkungan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat. 

c. Di harapkan pula tesis ini menjadi solusi dalam rangka menekan 

angka kasus perceraian Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta 

berkontribusi memberikan solusi tepat dan terbaik atas problematika 

keluarga Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 



 

9 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berfokus membahas tentang studi hukum kritis surat 

edaran Bupati Kotawaringin Barat tentang izin perceraian Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Penelitian ini belum pernah di lakukan sebelumnya, 

sepengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang terkait dengan bahasan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Henri Rudin, dalam tesisnya meneliti tentang “Studi deskriptif Tentang 

Perceraian Dan Akibat Hukumnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang 

Beragama Islam Pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan”. Tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui prosedur perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Pekalongan sekaligus mengetahui pelaksanaan perceraian dan 

pencegahan terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

beragama Islam di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Serta Untuk 

mengetahui akibat hukum apa yang akan terjadi terhadap Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), dan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya 

perceraian terhadap tugas kedinasan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang bersangkutan. 

Penelitian Henri Rudin hanya bertumpu pada penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti 
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asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum yang bertujuan untuk 

mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan mengalisisnya, 

penelitian ini di lakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dan juga di 

lakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer.
12

 

Penelitian Henri Rudin tidak sama dengan penelitian penulis. 

Penelitiannya fokus membahas tentang tinjauan prosedur perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan penelitian penulis berfokus 

pada studi hukum kritis atas surat edaran Bupati Kotawaringin Barat 

tentang izin perceraian Aparatur Sipil Negara dengan tidak/kurang 

fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat tersebut. 

2. Karnali, mahasiswa pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah di dalam 

tesisnya dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap ketentuan 

Nafkah Dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin 

perkawinan dan perceraian“. Tesis ini merupakan salah satu karya 

ilmiyah yang meneliti tentang aturan khusus PNS dalam PP no 10.

 Penelitian ini memfokuskan pada ketentuan nafkah dalam pembagian 

gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca perceraian. Dalam tulisannya 

Karnali berusaha mengungkap dan mempertanyakan tentang apakah 

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim berhak memilih tunduk 

pada ketentuan hukum Islam, atau mentaati peraturan pemerintah no 10 

tahun 1983.  

                                                             
12

Henri Rudin, “Studi deskriptif tentang perceraian dan akibat hukumnya bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan”,  
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Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil tesis ini 

menyimpulkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim 

berhak memilih tunduk atau mematuhi hukum Islam khususnya 

mengenai ketentuan nafkah bekas isteri yang di bebankan kepada bekas 

suami akibat terjadinya perceraian.  

Demikian juga penulis menggali dan menganalisis posisi serta sikap 

hakim pengadilan agama dalam menentukan nafkah isteri dari bekas 

suami PNS di pengadilan agama yang idealnya hasil keputusannya 

terikat dengan peraturan pemerintah no 10 tahun 1983, tetapi hasil 

penelitiannya berkata lain bahwa hakim tidak terikat dengan ketentuan 

peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 dalam sidang perceraian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama.
13

 

Penelitian Karnali tidak sama dengan penelitian penulis. Penelitiannya 

membahas tentang aturan khusus PNS dalam PP no 10 tahun 1983. 

Dengan memfokuskan pada ketentuan nafkah dalam pembagian gaji 

PNS pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan 

penelitian penulis berfokus pada studi hukum kritis atas kurang 

fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat tentang Izin 

Perceraian Aparatur Sipil Negara. 

3. Rina R. Novianti yang di tuangkan dalam bentuk tesis oleh Pasca sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan 

Depok dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 

                                                             
13

Karnali “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan nafkah dalam peraturan 

pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian “ tesis ini tidak di 

terbitkan Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, 2006. 
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1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 

tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

terhadap proses perceraian Pegawai Negeri Sipil (analisis terhadap 

putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A. Dpk).” 

Tesis ini menitik beratkan pembahasan tentang bagaimana prosedur dan 

tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 

tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif, 

dalam melakukan penelitian penulis menganalisan putusan Pengadilan 

Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A. Dpk.  

Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan 

Pengadilan Agama Depok bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin 

perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saran penulis di 

dalam penulisan tesis ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur 

pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya 

pemerintahan yang baik, di perlukan aparatur negara yang taat terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14

 

                                                             
14

Rina R. Novianti, “Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil (analisis 

terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A. Dpk. 
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Penelitian Rina R. Novianti tidak sama dengan penelitian penulis. 

Penelitiannya membahas tentang tinjauan Yuridis normatif terhadap 

prosedur dan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan Yuridis dan 

Sosiologis atas kurang fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin 

Barat tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara. 

4. Amar Ma‟ruf, dalam tesisnya “ Implementasi Peraturan Perkawinan dan 

Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP nomor 10 tahun 1983 jo. 

Peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 1990)”. Oleh Pasca Sarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta di dalam tesisnya menitik beratkan kepada 

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan 

pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan faktor Pendukung lainnya akan 

implementasi dan pendukung di berlakukannya Peraturan pemerintah 

tersebut di atas dan efektifitasnya.
15

 

Penelitian Amar Ma‟ruf tidak sama dengan penelitian penulis. 

Penelitiannya membahas tentang tinjauan implementasi terhadap PP 

tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada Studi Hukum Kritis atas kurang fungsionalnya surat 

edaran Bupati Kotawaringin Barat tentang izin perceraian Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

                                                             
15

Amar Ma‟ruf, “Implementasi peraturan perkawinan dan perceraian PNS dan 

Pejabat (Studi PP nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 1990). “ 
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5. Abdurrahman Adi Saputra, dalam Tesisnya “ Problematika Cerai Bagi 

Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama 

Gorontalo) meneliti dan mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. dengan melakukan studi pandangan 

Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan fokus penelitian 

mencakup:(1). Mengapa Hakim Pengadilan Agama Gorontalo 

memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak 

menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam 

proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama 

Gorontalo.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang 

kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber data 

primer yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di 

Pengadilan Agama Gorontalo, dan di perkuat data sekunder berupa 

kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan.  

Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa alasan Hakim 

memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai 

tanpa izin atasan karena: Prinsip fungsi putusan pengadilan adalah untuk 

melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Peradilan di lakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Prinsip pengadilan 
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tidak boleh menolak perkara, hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian 

baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar 

memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak 

pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural 

perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan 

melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya.
16

 

Penelitian Abdurrahman Adi Saputra tidak sama dengan penelitian 

penulis. Penelitiannya membahas tentang study pandangan hakim 

Pengadilan Agama Gorontalo akan perceraian PNS. Sedangkan 

penelitian penulis berfokus pada studi hukum kritis atas tidak/kurang 

fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat tentang izin 

perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, terlihat secara jelas 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Letak penelitian 

penulis fokus membahas “studi hukum kritis atas kurang fungsionalnya surat 

edaran Bupati Kotawaringin Barat tentang izin perceraian Aparatur Sipil 

Negara (ASN)”.  

 

 

                                                             
16

Abdurrahman Adi Saputera, 2014. Problemsof Divorce For Civil Servants (Studies 

in the Religious Court Judges view Gorontalo)Thesis, Study Programs Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah 

Postgraduate School of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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B. Kumpulan Teori. 

1. Teori Hukum Fungsionalisme Struktural. 

Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali di kembangkan dan di 

populerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog 

kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional 

dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. 

Pendekatannya selain di warnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang 

ada di Amerika juga di pengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile 

Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Secara lebih jelas bahwasanya 

yang di maksudkan Teori oleh Doyle Paul Johnson sebagai berikut : 

Teori adalah aktivitas memahami dan menginterpretasikan masalah 

yang ada pada diri kita, orang lain dan masyarakat untuk mengetahui 

fakta di baliknya. Teori di bedakan menjadi dua yaitu teori implisit dan 

teori eksplisit.
 17

 

Pada penelitian ini akan membahas tentang paradigma fakta sosial dan 

teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Teori fungsionalisme 

Struktural dari Talcott Parsons merupakan salah satu teori yang ada di 

paradigma fakta sosial. Lewis Coser menjelaskan bahwa yang di maksud 

Durkheim fakta sosial sebagai berikut : 

Fakta sosial adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat tidak harus di 

jelaskan pada level biologi dan psikologi, tetapi sebagai sesuatu yang 

berada secara khusus di dalam diri manusia. Dengan kata lain, Ritzer 

menjelaskan bahwa fakta sosial, dalam teori Durkheim itu bersifat 

                                                             
17

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Bandung; Mizan, 2001, h. 

89 
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memaksa karena mengandung struktur-struktur yang berskala luas 

misalnya hukum yang melembaga.
18

 

Teori fungsionalisme struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat 

bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini di 

sebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah 

masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu 

sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Secara garis besar fakta sosial 

yang menjadi perhatian sosiolog terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial 

dan pranata sosial. Menurut Teori Fungsionalisme struktural, struktur 

sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang 

berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan 

menyatu dalam keseimbangan.  

Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan dan 

mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. 

Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Sistem memiliki 

properti keteraturan dan bagian-bagian yang tergantung, sistem cenderung 

bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan. 

sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian 

lain, sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan.  

                                                             
18

Zainuddin Maliki, Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemini. (Surabaya; Lembaga 

Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2003), h. 48. 
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Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang di 

perlukan untuk memelihara keseimbangan sistem, sistem cenderung 

menjaga keseimbangan meliputi; keseluruhan sistem, mengendalikan 

lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk 

merubah sistem dari dalam. 

Dari sisni penulis menilai bahwa Teori Fungsionalisme struktural 

memiliki urgensi yang signifikan dalam analisa penelitian ini. Teori akan 

prosedur perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten 

Kotawaringin Barat secara struktural memiliki fungsi yang mengikat dan 

seharusnya dapat di laksanakan, bahwa sistem dapat mengendalikan 

lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat dan dapat 

merubah dari dalam. 

2. Teori Hukum Kewenangan  

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering di temukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 

Kekuasaan sering di samakan begitu saja dengan kewenangan, dan 

kekuasaan sering di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 

pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering di samakan juga dengan 

wewenang, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah” (the 

rule and the ruled).
19 
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Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1998,  h. 35-36. 
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Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang 

tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan 

hukum oleh Henc Van Maarseven di sebut sebagai “blote match.
20

 

Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber di 

sebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang 

berdasarkan suatu sistem hukum ini di pahami sebagai suatu kaidah-

kaidah yang telah di akui serta di patuhi oleh masyarakat dan bahkan yang 

di perkuat oleh Negara.
21

 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan,
22

 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 

kekuasaan yang di miliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah 

kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur 

lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) 

kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan.
23

 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, agar negara 

dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat 

berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani 

warganya. Oleh karena itu negara harus di beri kekuasaan. Kekuasaan 

                                                             
20

Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan tanggung jawab Presiden Republik 

Indonesia, suatu penelitian segi-segi teoritik dan yuridis pertanggung jawaban 

kekuasaan, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, h. 30 
21

A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan 

Masyarakat Indonesia,Yogyakarta: Kanisius, 1990, h. 52. 
22

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, 

Surabaya, tt, h. 1. 
23

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta:Universitas 

Islam Indonesia, 1998, h. 37-38. 
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menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok 

orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau 

kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan 

keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.
24

 

Agar kekuasaan dapat di jalankan maka di butuhkan penguasa atau 

organ sehingga Negara itu di konsepkan sebagai himpunan jabatan-

jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu di isi oleh 

sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan 

konstruksi subyek-kewajiban.
25

 

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek 

politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum 

semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat 

bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta 

atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 

Kewenangan sering di sejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 

wewenang di gunakan dalam bentuk kata benda dan sering di sejajarkan 

dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut 

Phillipus M. Hadjon, jika di cermati ada sedikit perbedaan antara istilah 

kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada 

karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” di gunakan dalam konsep hukum 

publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah 
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Miriam Budiardjo, Op Cit, h. 35. 
25

Rusadi Kantaprawira, Op Cit, h. 39 
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kewenangan atau wewenang seharusnya di gunakan dalam konsep hukum 

publik.
26

 

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian 

kewenangan dan wewenang.
27

, Kita harus membedakan antara 

kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, 

bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang di sebut kekuasaan formal, 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang di berikan oleh undang-

undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) 

tertentu saja dari kewenangan. 

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, 

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang 

membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 

dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta 

distribusi wewenang utamanya di tetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang 

di berikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum.
28

 

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: Bevoegheid wet kan 

worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden 

                                                             
26

Phillipus M. Hadjon, Op Cit, h. 20 
27

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, h. 22. 
28

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie 

Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1994, h. 65. 
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door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke 

rechtsverkeer. (wewenang dapat di jelaskan sebagai keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).
29

 

Menurut beberapa pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di 

atas, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki 

pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan 

merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan 

wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa 

(subyek hukum) yang di berikan kewenangan oleh undang-undang, maka 

ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan 

itu. 

Kewenangan yang di miliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau 

mengeluarkan keputusan selalu di landasi oleh kewenangan yang di 

peroleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu 

atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi 

(UUD). Pada kewenangan delegasi, harus di tegaskan suatu pelimpahan 

wewenang kepada organ pemerintahan yang lain.  

Kewenangan harus di landasi oleh ketentuan hukum yang ada 

(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang 

sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan di 
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Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan 

Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), h.4. 
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dukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa 

sumber kewenangan dapat di peroleh bagi pejabat atau organ (institusi) 

pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan 

organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang di kuatkan 

oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa 

kewenangan tidak dapat di keluarkan suatu keputusan yuridis yang 

benar.
30

 

Hemat peneliti menilai bahwa teori kewenangan memiliki urgensi 

yang signifikan dalam analisa penelitian ini. Teori ini di gunakan untuk 

memasukkan surat edaran Bupati Kotawaringin Barat akan prosedur 

perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dikabupaten 

Kotawaringin Barat  

Menurut kewenangan Bupati mengeluarkan surat edaran yang terkait 

dengan Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) apakah memiliki 

relevansi dan konsekuensi hukum formal apabila di abaikan oleh Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat yang akhirnya 

menjadikan surat edaran Bupati di maksud memiliki dampak hukum dan 

efektifitas di dalam keberlakuannya. Oleh karena itu, teori ini sangat 

relevan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. 

3. Teori Maslahah. 

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah di 

bakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 
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F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan 

Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2006), h. 219. 
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mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
 31

 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata 

salahu, yasluhu, salahan, صلح , يصلح , صالحب artinya sesuatu yang baik, 

patut, dan bermanfaat.
 32

  

Salah satu masalah yang menjadi tema utama dalam kajian Ushul Fiqih 

adalah kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat 

yang di turunkan Allah Ta‟ala kepada mereka. Berangkat dari kajian 

tersebut, lahirlah teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep 

kemaslahatan, di antaranya ialah al-Maṣlahah al-Mursalah.  

Menurut Abdul Wahab Khallaf, al-Maṣlahah al-Mursalah adalah 

maslahah di mana syari‟ tidak mensyari‟atkan hukum untuk mewujudkan 

maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya 

atau pembatalannya.
 33

 

Adapun menurut Muhammad Abu Zahrah al-Maṣlahah al-Mursalah 

adalah;  

باإلعتبار أو  يشهد هلا أصل خاص املصاحل املالئمة ملقاصد الشارع اإلسالمي وال ...
 .اإللغاء

 

Artinya: “Maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan 

syariat Islam dan tidak di topang oleh dalil yang khusus, baik yang 

bersifat melegitimasi atau yang membatalkan maslahat tersebut”.
 34
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Senada dengan definisi di atas, menurut para ahli Ushul Fiqih 

mendefinisikan al-Maṣlahah al-Mursalah dengan: 

اعتبارىا أو  ىي املصلحة الىت مل يشرع الشارع حكما لتحقيقها ومل يدل دليل شرعي على 
 .الغائها

“Suatu kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh asy-Syari' (Pembuat 

Syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara' 

yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya”.
 35

 

 

Dengan kalimat sederhana tetapi mudah di fahami, Mukhtar Yahya 

dan Fatchurrahman memberikan definisi al-Maṣlahah al-Mursalah sebagai 

"suatu kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh syara` suatu hukum 

untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara` yang 

memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.
36

 

Dengan demikian, inti pokok dari al-Maṣlahah al-Mursalah adalah 

ketiadaan nash mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat 

kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata 

lain, naṣh tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk 

menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun 

melarang memperhatikannya.  

Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori al-Maṣlahah al-

Mursalah adalah "mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara), 

mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara dan 

membiarkan tanah tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang 
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Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam, Kuwait, Cet. ke-12, 

1978, hlm 84.  
36

 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 

PT Al-Ma`rif, Bandung, 1986, hlm. 105.  
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telah di kuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya 

semula dengan ketentuan mereka di kenakan kewajiban membayar pajak 

atau kewajiban-kewajiban lainnya".
37

  

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut di atas, pembentukan 

hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata di maksudkan untuk 

mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu 

yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang 

bersifat sangat luas.  

Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar 

perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai 

pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu 

saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat, 

begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada 

lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain. 

Di dalam al-Qur‟ān dan al-Hadist, baik secara eksplisit maupun 

implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah 

Ta‟ala. menurunkan hukum syara' ke muka bumi adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan 

mereka dari mafsadat atau kerusakan. Kemaslahatan di maksud bukan 

saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi atau dalam 
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istilah Abu Ishaq asy-Syathibi: "li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajil" 

(untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat).
 38

 

Teori ini relevan dengan penelitian ini, terkait dengan surat edaran 

Bupati Kotawaringin Barat tentang penegasan kembali prosedur 

perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat, apakah 

memiliki maslahat yang banyak sehingga dapat menekan maraknya kasus 

perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat, 

berlaku dan tidaknya surat edaran ini bisa di urai dengan kemaslahatan 

yang di akibatkan dengan lahirnya surat edaran Bupati terkait 

problematika keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat. 

4. Teori Studi Hukum Kritis. 

Roberto Mangabeira Unger seorang pelopor aliran critical legal 

studies (Study Hukum Kritis) memiliki pemikiran yang sering di 

perbincangkan penganut aliran ini bahwa critical legal studies lahir dari 

suatu tradisi kiri yang telah memperkenalkan suatu konsep baru tentang 

hukum menggantikan pemikiran hukum yang sebenarnya tidak lagi 

menjanjikan, yaitu pemikiran hukum yang sedang berlaku pada saat 

kelahiran aliran critical legal studies tersebut pada akhir abad kedua 

puluh, yang utamanya aliran critical legal studies ini mengkritik paham 

Formalisme dan Objektivisme. 

Sebagaimana Roberto Mangabeira Unger
39

 yang mengkritisi tentang 

faham formalisme dan objektivisme yakni paham formalisme adalah 
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Abu Ishaq asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul asySyari'ah, tahqiq Syekh 

Abdullah Darraz, Juz II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, cet. pertama, 1991, hlm. 4.  
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suatu paham yang merupakan suatu komitmen, kepercayaan dan metode 

justifikasi yuridis yang bertentangan dengan hakekat dari suatu sengketa 

sosial dan hukum yang bersifat “open ended” yang merupakan sengketa 

yang mendasar sehingga memasuki juga bidang ideologi, filsafat dan 

visioner, juga paham objektivisme adalah suatu kepercayan bahwa materi 

hukum yang otoritatif, seperti undang-undang, kasus-kasus dan cita 

hukum, membentuk dan mempertahankan bentuk-bentuk defensive dari 

asosiasi kemanusiaan.
40

 

Lebih lanjut kritik terhadap paham objektivisme yang di lancarkan 

oleh aliran critical legal studies dapat juga di lakukan melalui penafsiran 

terhadap doktrinal hukum yang kontemporer. Sebab subtansi dari hukum 

meyakinkan tentang satu versi atau versi yang serupa mengenai 

demokrasi dan pasar. Aliran critical legal studies kritik terhadap paham 

formalisme maupun paham objektivitasme tentunya juga berlaku terhadap 

aliran dalam ilmu hukum yang sangat berpengaruh dan sangat sintomatis 

menjelang akhir abad kedua puluh, yaitu : 

1. Aliran hukum dan ekonomi ( the law and economics) dan  

2. Aliran hak dan prinsip (the right and principles).
 41

 

                                                                                                                                                                       
39

Roberto Mangabeira Unger adalah seorang pelopor aliran critical legal studies 

yang sangat berkesan yang telah memelopori dan berpikir tentang aliran ini sejak awal 

kelahirannya, bahkan dia merupakan salah seorang anggota komite yang mengundang terjadinya 

konferensi di Madison, USA tahun 1977 dan Dia selaku profesor hukum dari Universitas Harvard 

USA. 
40

Munir Fuady, dalam Filsafat dan Teori Hukum Postmodern Penerbit PT Citra 

Aditya Bakti Bandung 2005 hal 164-165. 
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Para penganut aliran critical legal studies juga mengkritik pandangan 

modern organisai pemerintahan. Sebab, menurut para penganut aliran 

critical legal studies cenderung juga merugikan masyarakat. Karena itu, di 

perlukan suatu cara yang bersifat revolusi, di mana dapat terjadi 

pembatasan kekuasaan negara tanpa membatasi aktifitas negara yang 

bersifat transformatif. 

Penulis menilai bahwa Teori Critical Legal Studies (Study Hukum 

Kritis) memiliki urgensi yang signifikan dalam analisa penelitian ini. 

Teori ini di gunakan untuk kritik terhadap formalisme (yakni di dalam 

surat edaran Bupati) dan objektivisme (yakni Aparatur Sipil Negara) dari 

surat edaran Bupati Kotawaringin Barat akan prosedur perceraian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat. 

Apakah surat Edaran Bupati ini masuk dalam materi hukum yang 

otoriatif, atau bentuk-bentuk defensive dari permasalahan yang ada. Oleh 

karena itu, teori ini sangat relevan dalam menganalisi permasalahan 

dalam penelitian ini. 

C. Deskripsi Teori. 

1 . Kewenangan Bupati. 

 Otonomi daerah mengangkat piramida pertama, pemisahan 

kekuasan di antara legislative, eksekutif dan yudikatif, dan desentralisasi 

kekuasaan kepada daerah otonom merupakan pra kondisi penghormatan 

kepada budaya (local knowlegde) maupun kejeniusan local (local genius) 

tidak salah akan menjamin pluralisme budaya tetapi juga mendorong 
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integrasi nasional. Dan kedua, desentralisasi sumber pendapatan dan 

penggunaan pendapatan nasional kepada daerah otonom lebih mampu 

menjamin pemerataan dan keadilan sosial.  

Otonomi daerah seluas-luasnya dalam bidang politik, ekonomi dan 

budaya justru akan mendorong integrasi nasional. Undang-Undang no. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan ke daerah dan Undang-Undang no. 25 

Tahun 1999 tenatang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di susun 

berdasarkan paradigma baru ini.
 42 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan awal 

eksistensi pemerintahan daerah dalam membangun serta menciptakan 

pelayanan, peran serta masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut di laksankan pula prinsip otonomi 

yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan potensi dan kekhasan 

daerah, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak 

selalu sama dengan yang lainnya. 

Terdapat beberapa isu utama yang di jadikan dasar arah kebijakan 

politik hukum pemerintahan daerah di arahkan untuk sebesar-besarnya 

untuk meningkatkan kwalitas pelayanan bidang pemerintahan, 

kemasyarakatan dan pembangunan daerah, kedua di tujukan untuk 
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memberdayakan peran serta masyarakat baik dalam proses pembentukan, 

maupun pelaksanaan kebijakan publik di daerah, ketiga untuk 

meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya keunggulan lokal dan 

apabila kekuatan lokal akan terwujud resultant keunggulan daya saing 

nasional.
43

 

Konsep tersebut semakin mengukuhkan kewenangan pejabat daerah di 

kabupaten untuk merumuskan serta mengaplikasikan nilai-nilai 

kesejahteraan bagi ke masyarakatnya, melalui keputusan-keputusan yang 

di keluarkan, berupa  PERDA, HIMBAUAN, EDARAN dan lain-lain. 

2. Prosedur Perceraian Aparatur Sipil Negara ( ASN). 

Perceraian ialah penghapus perkawinan dengan keputusan hakim, atau 

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
44

 Perceraian biasa di sebut 

“cerai talak” dan atas keputusan pengadilan di sebut “cerai gugat”. Cerai 

talak perceraian yang di jatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang 

perkawinannya menurut agama Islam ( Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai 

gugat adalah percerian yang di lakukan oleh seorang istri yang melakukan 

perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam 

(penjelasan Pasal 20 Ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat 

hanya dapat di lakukan di depan Sidang Pengadilan ( pasal 39 ayat (1) PP 

No.9). 
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Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
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Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989), h. 42. 
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Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89), sebelum putusan 

akhir di jatuhkan hakim, dapat di ajukan pula gugatan provisional di 

Pengadilan Agama untuk maslah yang perlu kepastian segera, misalnya: 

a. Memberikan ijin kepada istri untuk di tinggal terpisah dengan suami. 

b. Ijin dapat di berikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul 

jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah. 

c. Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang 

seharusnya di berikan oleh suami. 

d. Menentukan hal-hal lain yang di perlukan untuk menjamin 

pemeliharaan dan pendidikan anak. 

e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang 

yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang 

merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan 

dahulu. 

Adapun syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-

Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu 
45

; 

a. Percerian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan berhasil yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; (Jakarta; Kencana, 
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c. Putusan perceraian harus di daftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di 

tempat perkawinan itu telah di langsungkan. Mengenai perkawinan 

yang di langsungkan di luar negeri, pendaftaran harus di lakukan 

dalam waktu yang di tentukan oleh undang-undang di lalaikan, putusan 

perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-

undang perkawinan masih tetap berlangsung. 

3. Mediasi. 

Mediasi adalah upaya penyelesian sangketa yang di lakukan oleh para 

pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga 

yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk 

penyelesaian yang dapat di sepakati bersama oleh para pihak. Mediator 

tidak mempunyai kewenangan memutus atau memaksakan suatu bentuk 

penyelesaian sangketa. Keputusan selama perundingan berlangsung ada di 

tangan para pihak yang terlibat sangketa tersbut.
 46 

Dalam Collin English Dictionary and Thesaurus di sebutkan bahwa 

mediasi adalah kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa guna 

menghasilakan kesepakatan (agreement). kegiatan ini di lakukan oleh 

mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternativie 

penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong 

para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat 

mengakhiri perselisihan dan persengketa.
 47 
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Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari‟ah 

di Indonesia (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015), h. 28. 
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Nurmaningsih Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, cetakan I, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi di beri arti 

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian atau 

Kamus Besar Bahsa Indonesia mengandung tiga unsur penting
48

 , yaitu : 

a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang 

terjadi antar dua pihak atau lebih. 

b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak 

yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. 

c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak 

sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 

mengambil keputusan. 

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

mediasi, yang di maksud adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. 

Ada 2 (dua) jenis mediasi yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. 

Mediasi di luar pengadilan di tangani oleh mediator swasta, perorangan 

maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang 

di kenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan dalam asuransi ada di 

kenal Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Mediasi yang berada di 

dalam pengadilan di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 

Tahun 2008 yang mewajibkan di tempuhnya proses mediasi sebelum 

pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-

hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. 
49
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Maria Kaban, Bahan Ajar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  

(Medan; 2011), h. 15. 
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Adapun di antara tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah 

atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada kedua pihak 

untuk; 
50

 

a. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan. 

b. Melenyapkan kesalah pahaman. 

c. Menentukan kepentingan yang pokok. 

d. Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan, dan, 

e. Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang di susun sendiri 

oleh para pihak. 

Namun dalam mediasi menurut hemat peneliti masih terdapat 

kekurangan, di antaranya adalah tidak ada suatu kejelasan apakah ketentuan 

tersebut bersifat memaksa atau dapat di dampingi oleh para pihak. Mediator 

dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak 

lainnya. Mediasi bisa mengalami kegagalan di karenakan mediator tidak 

mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan 

berlangsung sehingga di mungkinkan para pihak tidak menemui 

penyelesaian yang sifatnya final dan memaksa secara langsung. 

4. Penasihatan Pada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4). 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bahwa pada era 

                                                             
50

Bambang Suriyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

(Yogyakarta; Gama Media, 2008), h. 56. 



36 

 

 
 

globalisasi saat ini peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) sangat di perlukan untuk menciptakan agar semua 

anggota keluarga menjalankan agama dengan baik dan benar serta memiliki 

integratis dan akhlak yang mulia. 

Di antara bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam upaya 

mengantur kehidupan berkeluarga di antaranya dengan melahirkan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP. Nomor 10 

Tahun 1983 jo PP. No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian PNS dan peraturan-peraturan lain yang secara detail mengatur 

kehidupan berkeluarga juga termasuk dalam melahirkan BP4 (Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). 

Sejak Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) di dirikan pada tanggal 3 januari 1960 dan di kukuhkan oleh 

keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 adalah satu-satunya 

badan yang berusaha di bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan 

perceraian. Fungsi dan tugas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawianan (BP4) tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat di perlukan 

masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.
 51
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Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta. 
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5. Perceraian di Pengadilan Agama (PA). 

Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan 

dalam menyelesaikan persoalan hukum, dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman di lakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya 

dalam lingkup Peradilan Umun, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan 

Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah 

Konstitusi.  

Khususnya terhadap pencari keadilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam, Peradilan Agama merupakan salah satu tempatnya, seperti yang 

tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama menyatakan “Peradilan Agama merupakan salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang 

beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang di atur dalam 

undang-undang ini”. 

Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mempunyai tugas dan 

wewenang tertentu pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang peradilan Agama, yang menyatakan : Peradilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan 

ekonomi syari‟ah.” 
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6. Definisi Operasional 

Penelitian ini membahas permasalahan kurang fungsionalnya surat 

edaran Bupati terkait dengan pereraian Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, 

putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” 

mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), 

perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (hubungan, 

bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).
 52

 

Istilah perceraian menurut undang undang No.1 Tahun 1974 sebagai 

aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 

1. Tindak hukum yang dapat di lakukan oleh suami atau istri, yaitu 

memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka; 

2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian istri atau bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti 

dan langsung di tetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa; 

3. Putusan hukum yang di tanyakan oleh pengadilan yang berakibat 

hukum putusnya hubungan perkawinan suami dan istri.
 53

 

Aparatur Sipil Negara (ASN) , pengertian mengenai ASN itu sendiri 

tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan 

bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi 
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pemerintah. PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang 

yang bekerja untuk pemerintah atau negara.
 54

 

Istilah Study Hukum Kritis dengan mengutip eksplorasi Roberto Unger 

dengan mengakui tentang adanya penjabaran dari pihak yang boleh di bilang 

konsevatif terhadap kritis kaum critical legal studies formalisme. Menurut 

pihak konsevatif, kritikan oleh kaum critical legal studies tersebut hanya 

valid jika di tujukan terhadap konstruksi hukum yang sistematik dari para 

ahli hukum yang sangat ambisius dan tidak valid jika di tujukan terhadap 

argumentasi yang khusus dan problem oriented dari pihak lawyer dan hakim 

dalam praktek, akan tetapi menurut Unger, kritik kaum critical legal stadies 

terhadap ajaran formalisme, sebenarnya juga dalam rangka mempertahankan 

ajaran formalisme dengan berbagai argumentasi, di samping juga dalam 

rangka menunjukkan bahwa tidak benar tindakan yang memisahkan antara 

penalaran hukum (legal reasoning) dan politik, ideologi, dan fisafat.
 55

 

Adapun surat edaran di dalam permendagri Nomor 55 Tahun 2010 

tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, 

menyebutkan bahwa “ Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi 

pemberitahuan, Penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal 

tertentu yang di anggap penting dan mendesak”. Pada umumnya Surat 

Edaran di gunakan pemerintah untuk melaksanakan surat kebijakan. 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah konsep dasar 
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yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara 

bertindak.
 56

 

Menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang 

mempunyai maksud yang di tetapkan aktor atau sejumlah aktor dalam 

mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini menurut Budi 

Winarno di anggap tepat, karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya di lakukan dan bukan pada apa yang di usulkan atau di 

maksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan “kebijakan” dari 

“keputusan” yang merupakan pilihan di antara bebagai alternatif yang ada.
 57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dan Bentuk penelitian penulis adalah; Yuridis Normatif yaitu; 

pendekatan atas norma hukum dalam penelitian isi surat edaran Bupati 

Kotawaringin Barat No; 800/1582/Bk.V/2008 Tentang Penegasan Kembali 

Proses Izin Perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, serta menganalisis langsung implementasinya di 

lapangan baik berupa penggalian data maupun wawancara langsung Pegawai 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

Pegawai Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Bun, atau dengan kata lain 

Penelitian ini yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti 

asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum yang bertujuan untuk mempelajari 

gejala hukum tertentu dengan metode analisis, penelitian ini di lakukan 

dengan cara penelitian lapangan guna memperoleh data primer dan juga di 

lakukan penelitian kepustakaan. 

Sifat dari laporan hasil penelitian ini adalah;  

1. Deskriptif Analisis. Bersifat deskriptif karena dari penelitian ini di 

harapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai 

pelaksanaan dan penyelesaian perkara perceraian Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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Bersifat analistik, karena dalam penelitian ini akan di lakukan analisis 

terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang di teliti. 

2. Deskriptif Kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan, meringkas 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian. 
58

 

Adapun jenis penelitian yang peneliti tempuh adalah : 

a. Penelitian kepustakaan.  

b. Penelitian lapangan. 

B. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan penelitian dalam penelitian penulis menggunakan 

pendekatan; Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan 

konteks yang luas, oleh karenanya penjelasannya ingin menjawab 

pertanyaan-pertanyaan, seperti masalah sebab-akibat, asal-usul sosial dan 

sebagainya.
 59

 

Juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa: 

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari 

dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.
60
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C. Penggalian Bahan dan Data  

Data yang di peroleh bersumber dari bahan primer
61

, bahan skunder
62

 

dan bahan tersier
63

. Ketiga bahan tersebut di uraikan sebagai berikut: 

1. Bahan primer dalam penelitian ini ialah ayat-ayat al-Qur‟ān dan al-Hadist 

yang berkaitan dengan hukum Perceraian PNS, Undang-Undang 

Perceraian PNS, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, 

Peraturan Menteri Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. 

2. Bahan skunder dalam penelitian ini ialah tesis, penelitian-penelitian 

terkait bahasan, jurnal, buku-buku, dan referensi lain terkait bahasan. 

3. Bahan tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus 

Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia 

serta surat Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. 

4. Observasi; adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

panca indera lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. 

5. Interview; adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab. Dari 67 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

peneliti himpun kebanyakan bersumber dari data dan surat rekomendasi 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Kotawaringin Barat, hanya delapan (8) orang saja yang bisa peneliti 
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interview baik langsung maupun lewat telepon, pertanyaannya kenapa 

hanya delapan (8) orang saja yang bisa di lakukan interview, hal ini di 

sebabkan yang bersangkutan keberatan dengan alasan terkait masuk 

ranah privasi serta malu untuk mengungkapkan kembali masalah yang 

menimpa dengan pasangannya. Adapun interview lainnya adalah 

bersama Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Ketua Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotawaringin Barat sekaligus 

sebagai Ketua Tim Penasih pada Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian 

Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotawaringin 

Barat, serta anggota dan sekretaris umum Badan Penasihatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kotawaringin Barat. 

D. Analisis Data 

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis 

kritis. Penelitian ini merupakan studi kritis terhadap hukum yang berkaitan 

dengan Undang-undang Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini 

memerlukan analisa kritis terhadap ketentuan di dalam literatur Hukum 

Keluarga. 

Deskriptif Kualitatif : ialah menggambarkan data penelitian yang di 

angkat dari lapangan memiliki sifat-sifat kualitatif seperti data kasus data-data 

pengalaman pribadi.
64
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Menurut Suharsimi Arikunto di sebut Deskriptif kualitatif apabila 

datanya telah terkumpul, maka lalu di klasifikasikan menjadi dua kelompok 

data yaitu: data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat 

kualitatif, yaitu yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat di pisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang wujud angka-angka 

hasil perhitungan atau pengukuran dapat di proses dengan cara antara lain : 

a. Di jumlahkan, di bandingkan dengan jumlah yang di harapkan dan di 

peroleh presentase. 

b. Di jumlahkan, di klasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut 

data (arry) untuk selanjutnya di buat tabel. 

Juga alat pengumpul data yang di gunakan adalah dengan 

menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, dan dengan menggunakan 

teknik wawancara secara langsung kepada pelaksana Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat serta Pegawai di lingkungan 

Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan juga untuk menemukan data yang 

lebih terperinci, serta menganalisis perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Metode analisis data yang di gunakan adalah Kualitatif Analisis yaitu 

menekankan pada aspek analisis subjektif peneliti dengan menekankan pada 

data yang di peroleh, dan juga pendekatan yang di lakukan peneliti 

menekankan pada peraturan perundang-undangan dan teoritis. Selanjutnya 

bentuk hasil penelitian berupa penarikan kesimpulan menggunakan pola 
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pemikiran preskriptif yaitu di tujukan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus di lakukan untuk mencegah terjadinya angka 

perceraian yang semakin spektakuler dan di luar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. 

Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 

Bab 2 kajian pustaka yaitu terdiri dari penelitian terdahulu, kumpulan 

teori yang meliputi teori hukum hukum fungsionalisme struktural, teori 

kewenangan, teori maslahat, teori Study Hukum Kritis, serta deskripsi teori, 

kewenangan Bupati, prosedur perceraian ASN, mediasi, penasihatan di BP4, 

perceraian di Pengadilan Agama dan definisi operasional. 

Bab 3 metode penelitian. Berisikan tentang jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, penggalian bahan yang meliputi bahan primer, skunder 

dan tersier. Berisi juga tentang metode analisis penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab 4 hasil penelitian tentang Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat 

Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat, berisikan sebab-sebab dan analisis peneliti 

terhadap kurang fungsionalnya surat edaran bupati tersebut. 
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Bab 5 membahas bagian penutup. Bab ini berisi dua subbab yaitu 

kesimpulan mengenai bahasan dari masalah kenapa kurang fungsionalnya 

surat edaran Bupati Kotawaringin Barat dan rekomendasi terhadap penelitian 

lanjutan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN SURAT EDARAN  

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG IZIN PERCERAIAN 

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

 

 

 

 

A. Penyebab kurang fungsionalnya surat edaran Bupati. 

Pada dasarnya permasalahan yang di teliti adalah kurang 

fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor ; 

800/1582/Bk.V/2008 tentang penegasan kembali proses izin perceraian Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Namun dalam penyajiannya di kembangkan pada beberapa sub masalah, sebagai 

jawaban atas permasalahan yang di teliti bahwa penyebab kurang fungsionalnya 

surat edaran Bupati di sebabkan hal-hal sebagai berikut;  

1. Kedudukan surat edaran yang di keluarkan oleh Bupati bukan sebuah 

peraturan dan bersifat tidak mengikat. 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan 

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di 

tetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (pasal 1 ayat 2 Undang-

Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan).  

Hamid S. Attamini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan 

adalah sebuah metode dan instrument ampuh yang tersedia untuk mengatur 

dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang di harapkan, 
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di bandingkan dengan aturan kebiasaan, peraturan perundang-undangan 

Pmempunyai karakteristik, suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih 

matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya, hal ini tidak 

terlepas dari kaitannya dengan pertumbuhan negara itu sendiri.  

Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma 

hukum/stufentheorie, di mana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang 

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan di mana norma yang 

lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi 

sampai pada suatu norma yang tidak dapat di telusuri lebih lanjut dan bersifat 

hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorm.
 65

  

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memiliki hirarki/ 

urutan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hirarkis, di mana 

peraturan yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang 

lebih tinggi, dan peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 
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Apakah berarti di luar peraturan yang terdapat dalam 7 ayat 1 Undang-

Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tidak terdapat jenis peraturan lainya? Jawabannya ada, apabila 

melihat pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang intinya, Peraturan yang di 

tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), 

Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi 

Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi 

yang setingkat yang di bentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat di akui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan 

kewenangan.  

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki 

legitimasi  yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang, dengan 

demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk 

melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, seiring dengan pilar utama 

negara hukum, yaitu asas legalitas maka wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah 

adalah peraturan perundang-undangan, secara teoritik, kewenangan yang 
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bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui 

tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
 66

 

Kembali pada kedudukan surat edaran yang di keluarkan oleh 

Eksekutif/Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia bahwa praktek yang 

terjadi dalam kenyataannya, kebutuhan dan kepentingan manusia modern 

berkembang sangat pesat/dinamis. Hal ini membuat peraturan perundang-

undangan seringkali tertinggal/ketinggalan jaman. Pembuatan peraturan 

perundang-undangan memerlukan proses dan prosedur yang bisa saja 

memerlukan waktu yang lama, sementara kebutuhan dan kepentingan 

manusia modern berkembang secara dinamis/cepat, karena pada umumnya 

manusia adalah makhluk yang tak pernah merasa puas.  

Jadi tidak mungkin peraturan perundang-undangan mampu mengatur 

segala aspek kepentingan manusia, kejadian tersebut menunjukan bahwa 

sewaktu-waktu hukum memang di hadapkan pada situasi yang “luar biasa”. 

Apapun juga yang terjadi dan di hadapi, hukum tidak dapat berhenti dan 

menolak untuk bekerja, semata-mata berdasarkan alasan, bahwa ia tidak di 

persiapkan untuk itu.
 67

  

Sejalan dengan konsep negara hukum yang di anut oleh Indonesia 

yaitu Welfare State (Negara Kesejahteraan), maka implikasinya tugas 

pemerintah di Indonesia begitu luas. Pemerintah wajib secara aktif 

mensejahterakan warga negaranya, untuk menjalankan tugasnya 

menyelenggarakan kesejahteraan umum itu pemerintah di beri juga fries 
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ernessen yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan 

sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelengarakan kepentingan umum 

itu, tercakup dalam arti fries ernessen ini ialah membuat peraturan tentang 

hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau mengimplementasikan peraturan 

yang sesuai dengan kenyataan, pencakupan yang demikian di sebut 

discretionary power.  

Konsekuensi dari adanya fries ernessen ini dalam bidang perundang-

undangan adalah adanya penyerahan kekuasaan legislatif kepada pemerintah, 

sehingga dalam keadaan tertentu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan 

perundangan (produk legislasi) tanpa persetujuan lebih dulu dari parlemen, 

selain itu pemerintah mempunyai droit function yaitu kekuasaan untuk 

menafsirkan (baik memperluas maupun mempersempit) sendiri mengenai 

ketentuan-ketentuan yang bersifat enusiatif.
68

  

Penggunaan  freies ermessen oleh setiap aparatur pemerintah di 

lakukan dengan syarat-syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan 

hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut di lakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya, pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa dan, 

tetap menghormati hak asasi manusia.
 69

 

Salah satu cara pemerintah dalam melaksanakan tugasnya 

mensejahterakan rakyat adalah dengan mengeluarkan surat edaran. 
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Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa “Surat Edaran 

adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk 

cara melaksanakan hal tertentu yang di anggap penting dan mendesak”. Pada 

umumya surat edaran di gunakan pemerintah untuk melaksanakan suatu 

kebijakan. 

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, kebijakan adalah konsep 

dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan 

cara bertindak.
70

 Menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep 

kebijakan ini menurut Budi Winarno dianggap tepat, karena memusatkan 

perhatian pada apa yang sebenarnya di lakukan dan bukan pada apa yang di 

usulkan atau di maksudkan, selain itu, konsep ini juga membedakan 

“kebijakan” dari “keputusan” yang merupakan pilihan diantara berbagai 

alternatif yang ada.
71

  

Surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah/eksekutif, pada 

dasarnya ialah salah satu bentuk dari aturan kebijakan yaitu produk dari 

perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schriftelijk 

beleid” menampakkan ke luar suatu kebijakan tertulis namun tanpa disertai 
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kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara 

yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.
72

 

Surat edaran bukanlah termasuk dalam lingkup peraturan perundang-

undangan (peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 

secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang), alasannya karena sifat dari surat edaran itu biasanya tidak 

di tujukan untuk umum, namun di tujukan kepada internal pemerintah sendiri, 

meskipun demikian bukan berarti surat edaran tidak memiliki pengaruh bagi 

rakyat, hal ini karena surat edaran kadangkala di gunakan oleh pemerintah 

sebagai dasar guna melaksanakan kebijakan yang berhubungan langsung 

dengan rakyat. 

Sumber utama hukum positif di Indonesia adalah peraturan perundang-

undangan, maka kedudukan peraturan perundangan di Indonesia sangat kuat, 

sedangkan sudah di bahas sebelumnya jika surat edaran bukanlah bagian 

dalam peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 

12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun 

masuk kedalam lingkup aturan kebijakan/ fries ernessen pejabat pemerintah, 

walaupun begitu bukan berati surat edaran tidaklah penting, dewasa ini 

kebutuhan dan kepentingan manusia berkembang secara dinamis dan cepat, 

sehingga peraturan perundangan seringkali tidak bisa mengakomodasinya 

secara tuntas. 
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Surat edaran Bupati Kotawaringin Barat sendiri bersifat peraturan 

kebijakan dengan beberapa alasan pertama, di lihat dari bentuknya Surat 

edaran Bupati tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan 

perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-

Undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan,  

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup
73

.   

Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam surat edaran 

Bupati Kotawaringin Barat sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi 

bahwa surat edaran Bupati Kotawaringin Barat bukanlah sebuah Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Kedua, di lihat dari segi penamaan “Surat Edaran”, dalam buku 

Perihal Undang-Undang karya Prof. Jimmly Asshidiqie Surat Edaran di 

klasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation
74

. Oleh karena 

itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan  mengacuhkan dasar hukum 

keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Maka dapat di asumsikan bahwa surat 

edaran Bupati Kotawaringin Barat adalah sebuah peraturan kebijakan. 

Jadi menurut peneliti, surat edaran Bupati Kotawaringin 

Barat bukanlah suatu tindakan hukum oleh pemerintah, alasannya surat 

edaran umumnya hanya berisi pemberitahuan, penjelasan dan / atau petunjuk 

cara melaksanakan suatu kebijakan kepada internal pemerintah tersebut, jadi 

surat edaran tidak menimbulkan akibat-akibat hukum jika tidak patuhi atau 

tidak ditaati, dalam hal ini peneliti berpendapat, bahwa kekuatan berlakunya 
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surat edaran Bupati bukan sebagai peraturan yang mengikat serta dalam 

sistem hukum Indonesia sangat lemah, selain surat edaran Bupati hanyalah 

sebagai salah satu bentuk dari aturan kebijakan/ discretion power Bupati 

Kotawaringin Barat. 

2. Isi surat edaran tidak memuat punishment (sanksi) dan reward (penghargaan).  

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun 

aparatur negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam 

mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, dengan 

mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komperhensif dan 

sistimatik, sebagai upaya untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja.
 

75
. 

Berdasarkan pandangan tersebut di atas reformasi birokrasi adalah 

upaya pemerintah untuk membangun aparatur berdaya guna dan berhasil guna 

yang merupakan salah satu program perubahan disiplin nasional agar para 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai sifat mental kerja yang produktif, 

dan berkompeten di dalam setiap tanggung jawab tugas pekerjaan yang di 

berikan, untuk mencapai tujuan keberhasilan Refomasi birokrasi pada setiap 

organisasi di pemerintah, salah satunya adalah pelaksanaan reward dan 

punishment.  

Organisasi pemerintah terhadap peningkatan kinerja, dengan 

mewujudkan pelaksanaan reward atau penghargaan yang berdampak pada 

peningkatan karier pegawai, di berikan atas dasar prestasi pegawai berupa 
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hadiah berupa kenaikan pangkat, promosi jabatan dan yang lain-lain yang 

terkait di dalam peningkatan kinerja pegawai, dengan tujuan agar dapat 

menciptakan motivasi pegawai untuk berprestasi memotivasi kepuasan kerja 

pegawai. 

Hal tersebut di atas di atur dalam Undang-undang No.5 Tahun 2014, 

Pasal 82, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni menyebutkan bahwa, 

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 

kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan 

tugasnya, dapat di berikan penghargaan atau reward. 

Untuk punishment di atur pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 

2010 tentang punisment Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk di wujudkan 

dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disiplin adalah 

ketaatan dan kepatuhan ke pada peraturan atau tata tertib apabila tidak di taati 

dan di langgar mendapatkan sanksi hukuman disiplin.  

Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana reward dapat di 

wujudkan sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

tersebut, dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 dapat di laksanakan 

dengan keras dan tegas. Kedua peraturan tersebut di atas, sebagai dasar untuk 

melaksanakan manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang 

penghargaan dan hukuman sifatnya agar saling berkaitan satu sama lain dan 

berimbang berjalan bersama-sama, akan menciptakan perubahan motivasi dan 

kepuasan terhadap peningkatan kinerja pegawai.  
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Mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada organisasinya bersifat heterogen maka banyak permasalahan yang 

di hadapi yaitu pada setiap unit berbeda-bedanya tugas dan fungsinya. Hal ini 

menjadi focus pelaksanaaan reward dan punishment pada penelitian ini. 

Pelaksanaan reward dan punishment yang di berikan pada setiap unit di 

lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat, 

memerlukan penataan sistem reward dan punishment untuk di 

implementasikan secara adil dari level bawah sampai pucuk pimpinan sesuai 

dengan beban dan resiko pegawai.  

Hal ini tentunya reward yang di berikan pegawai berprestasi di 

harapkan secara adil dan bijak. Adil dan bijak adalah memperlakukan hak dan 

kewajiban dalam pelaksanaan reward dan punishment, secara seimbang, tidak 

memihak dan tidak merugikan pegawai yang mendapatkan reward maupun 

punishment.  

Saat reward sudah berjalan dengan baik, untuk di laksanakan kepada 

pegawai yang berprestasi, dan berdampak pada peningkatan karier pegawai, 

dan punishment sudah berjalan dengan baik, dengan melaksanakan hukuman 

kepada pegawai yang melanggar sesuai besar kecilnya pelanggarannya, maka 

akan menciptakan jera pada setiap pegawai yang melanggar hukuman 

disiplin. Maka peningkatan kinerja akan terwujud di karenakan ada timbal 

balik antara reward dan punishment dapat berjalan bersama-sama, akan 

timbul memotivasi pada setiap pegawai untuk memacu mencapai berbagai 

prestasi dan memperkecil pelanggaran pegawai. Pengertian reward atau 
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penghargaan adalah “Ganjaran yang di berikan untuk memotivasi para 

karyawan atau pegawai agar produktifnya tinggi. 
76

 

Untuk pengertian “Punishment adalah merupakan ancaman hukuman 

yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara 

peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar”. Tujuan 

pelaksanaan pemberian punishment adalah supaya pegawai yang melanggar  

merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi
77

. 

Reward dan punishment atas prestasi kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya di dukung dengan keadaan 

rumah tangga yang harmonis, penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, 

hemat peneliti pentingnya penerapan reward dan punishment terhadap rumah 

tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat akan 

memberikan dampak positif dan signifikan serta memacu prestasi lebih besar 

lagi. 

3. Isi surat edaran hanya menangani suatu masalah, bukan merupakan tindakan 

prefentif (pencegahan). 

Tindakan preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial, 

tindakan preventif sendiri mempunyai pengertian upaya pencegahan sebelum 

konflik sosial terjadi, macam-macam upaya pengendalian sosial menurut 

waktunya di bedakan menjdai tiga, yaitu tindakan preventif, tindakan represif 

dan tindakan gabungan (preventif-represif).  
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Pembahasan di sini adalah tindakan preventif, dalam pengendalian 

sosial tindakan preventif merupakan pengendalian sosial yang di lakukan 

sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, misalnya dapat berbentuk 

nasihat, anjuran dan lain-lain. Dan tindakan preventif seperti inilah sangat 

urgen pada instansi pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan yang 

akan muncul. 

Sebagaimana dalam isi surat edaran di atas, peneliti tidak menemukan 

upaya tindakan prefentif sejak dini dalam mencegah maraknya kasus 

perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat, peneliti uraikan 

tindakan prefentif tersebut di antaranya sebagai berikut; 

1. Sosialisasi akan pentingnya membangun keluarga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah. 

Manusia di ciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat saling 

menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang 

lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang 

penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah 

melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah 

para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan 

untuk menikah maka dia di perintahkan untuk melaksanakannya, karena 

dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.
78

  

Jika pernikahan di laksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan 

mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah 
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Allah Swt ciptakan untuk manusia dapat di nikmati oleh sepasang suami 

istri. 

menurut al-Qur‟ān, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk 

menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-

anaknya.
 79

 Hal ini di tegaskan dalam al-Qur‟ān surat Ar- Rum [30] Ayat: 

21; 

ن ۡ  َأن ۦَٓءايََِٰتوِ  ۡ  َوِمن جا لَِّتسۡ  أَز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّ َىا َوَجَعَل ۡ  ْا ِإَل ۡٓ ُكُنوۡ  وََٰ

َودَّة َورَحۡ  َب  ِلَك َل  ۡ  َمةً ۡ  َنُكم مَّ ُروَن ۡ  يََٰت لَِّقوٓۡ ِإنَّ ِف ذََٰ  م يَ تَ َفكَّ

Artinya; “dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
 80

 

Melihat penjelasan tafsirnya, di uraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan 

Allah ta‟ala yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan 

dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka 

mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan 

pikiran-pikiran itu di timbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-

masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, 

sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan 
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yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan 

dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai.
81

 

Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 di atas, dalam al-Qur‟ān dan 

tafsirnya Departemen Agama di tafsirkan dengan cenderung dan 

tenteram.
82

 Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang di 

kemukakan oleh mufassir lainnya. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa 

kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf dan nun mengandung 

makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. 

Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak di 

gunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman 

setelah sebelumnya ada gejolak.
 83 

Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga 

dalam membina rumah tangga bahagia, dengan adanya rumah tangga yang 

bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka 

menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan 

hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara 

menyeluruh akan tercapai.
84

  

Di samping sakinah, al-Qur‟ān menyebut dua kata lain dalam konteks 

kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur‟ān 

dan tafsirnya Departemen Agama di terjemahkan dengan „rasa kasih dan 

sayang‟. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi‟il 
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wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan 

suka, sedangkan rahmah berasal dari fi‟il rahima-yarhamu-rahmatan wa 

marhamatan yang berarti sayang, menaruh kasihan.
85

  

Penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari 

berbagai pendapat, di antaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang 

berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata “nikah” 

(bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti “anak,”
86 

menurutnya, maksud ayat “ bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri 

rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang di syariatkan 

Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya 

sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi „persenggamaan‟ yang 

menyebabkan adanya „anak-anak‟ dan keturunan. Persengamaan 

merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana 

adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.
87

  

Dalam QS. al-Rum ayat 21, Allah Ta‟ala menetapkan ketentuan-

ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, 

ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu 

belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri 

mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta 

kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka 

menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi 

kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Ta‟ala, 
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sehingga tujuan perkawinan yang di harapkan itu tercapai, yaitu 

ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.
 88 

Demikian begitu agungnya tujuan pernikahan bagi seorang hamba di 

dalam Islam, tentunya keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan 

Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dengan memegang konsep 

secara baik dan benar akan mulianya lembaga pernikahan, maka dengan 

sendirinya problematika rumah tangga dapat terpecahkan dan dapat di 

temukan solusinya sehingga maraknya kasus perceraian dapat di hindari 

khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan pemerintah 

kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Optimalisasi kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan. 

Kualitas sebuah perkawinan sangat di tentukan oleh kesiapan dan 

kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan 

berumah tangga. banyak sekali harapan dan impian untuk kelanggengan 

suatu perkawinan namun di tengah jalan kandas dan berujung dengan 

perceraian karena di sebabkan kurang siapnya kedua belah pihak dalam 

mengarungi biduk rumah tangga.  

Ketidak siapan pengantin baru bisa di lihat bagaimana mereka ber 

prilaku pasca pernikahan, jika mereka masih melakukan kebiasaan seperti 

belum menikah hal ini menandakan bahwa mereka tidak sadar jika dirinya 

telah berubah fungsi. seharusnya mereka telah berfikir tentang bagaimana 
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menyikapi faktor-faktor yang mungkin muncul di saat berumah tangga, 

seperti ketidak cocokan keluarga, perbedaan pandangan, maupaun 

bagaimana menyikapi kebiasaan buruk pasangan
89

.
  

Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan 

program kursus calon pengantin (suscatin), program ini di harapkan 

mampu meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Tingginya angka 

perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan sebab di keluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga 

Surat Edaran dari Dirjen BIMAS Islam di harapkan bisa meminimalisir 

angka perceraian.
 

Peraturan tersebut mengamankan bahwa pengetahuan tentang 

perkawinan haruslah di berikan sedini mungkin, sejak sebelum 

berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin 

(suscatin). Kursus calon pengantin menjadi sangant penting dan vital 

sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami substansi 

tentang seluk beluk rumah tangga. Agar para calon pengantin memiliki 

kesiapan mental maupun spiritual dalam menghadapi segala kemungkinan 

problematika keluarga.
 

Suscatin sendiri di selenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat kecamatan di setiap Kantor 
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Urusan Agama (KUA) atau badan dan lembaga lain yang mendapat 

akreditasi dari Kementerian Agama.
 

Sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti silabus, modul, 

sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana lainnya di sediakan oleh 

Kementerian Agama, sertifikat tanda bukti kelulusan suscatin merupakan 

persyaratan pendaftaran perkawinan.
 

Akan tetapi, pendidikan calon pengantin belum menjadi prioritas bagi 

para remaja dewasa maupun calon pengantin, padahal dalam pendidikan 

ini di ajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan 

rumah tangga pengantin baru, angka perceraian pun dapat di minimalisir 

dengan adanya pendidikan calon pengantin.
 90 

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 

Tahun 2009 berisi 5 bab dan 7 pasal yang keseluruhannya berkaitan 

tentang suscatin, dari ketentuan umumnya, maksud dan tujuannya, materi 

dan narasumber serta penyelenggaraannya, dalam Keputusan Menteri 

Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang 

merupakan tinjauan ulang atas KMA No.477/2004, pasal mengenai 

suscatin tidak termaktub.
 

Di samping peraturan itu, masih ada Peraturan Pemerintah (PP) No 21 

Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 

walaupun pada hakikatnya, peraturan tersebut adalah peraturan tentang 

Keluarga Berencana (KB), namun secara umun berkaitan dengan tujuan 
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Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktur URAIS dan Pembinaan Syari‟ah, 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Jakarta Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktur 

Urais dan pembinaan Syari‟ah, 2011, h. 17. 
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suscatin. Dalam Pasal 2 PP No.21/1994 menyebutkan : penyelenggaraan 

pembangunan keluarga sejahtera di wujudkan melalui pengembangan 

kualitas keluarga, dan keluarga berencana di selenggarakan secara 

menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
 91 

Demikian pula yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Pada 

ayat (1) di sebutkan: Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas 

dan fungsi keluarga, pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan 

pembinaan dan pelayanan keluarga. Pada ayat (2) di sebutkan: Pembinaan 

dan pelayanan keluarga sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan 

melalui komunikasi, informasi, dan eduksi termasuk penyediaan sarana 

dan prasarana serta upaya lainnya.
 

Berdasarkan Peraturan Dirjen BIMAS Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 

tersebut, suscatin di laksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa 

materi atau tema yang harus di sampaikan kepada calon pengantin, di 

antaranya tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam), pengetahuan agama 

(5 jam), peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 

jam), hak dan kewajiban suami istri (5 jam), kesehatan produksi (3 jam), 

manajemen keluarga (3 jam), serta psikologi perkawinan dan keluarga (2 

jam).  

Hemat peneliti apabila kursus calon pengantin (suscatin) betul-betul di 

terapkan dan maksimal dalam pelaksanaannya terlebih bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat maka antisipasi atas 
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Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Urusan Haji, Modul TOT Kursus calon 

Pengantin, Jakarta Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah 

Dirjen BIMAS Islam, 2000, h. 2. 
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permasalahan dan problematika rumah tangga secara dini dapat di atasi, 

demikian pula terkait dengan maraknya kasus perceraian Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat dapat di tekan dengan 

pemahaman yang baik terkait masalah rumah tangga. 

4. Surat edaran tidak memiliki naskah akademik. 

Naskah akademik adalah hasil penelitian ilmiah yang sudah tentu 

banyak melibatkan kalangan akademisi yang merupakan pusat kalangan 

cendekiawan, membentuk suatu peraturan Kabupaten/Kota bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah, oleh karena perkembangan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut kemampuan yang 

berbobot, mampu menampung aspirasi masyarakat, dan berwawasan jauh ke 

depan. 

Keberadaan naskah akademik awalnya belum menjadi suatu keharusan 

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan, menjadi harus 

sejak tahun 2011, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011. 

Fungsi Naskah Akademik adalah : 

1. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang 

lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang undangan ; 

2. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa 

penyusunan RUU/ RPP kepada Presiden ; dan 

3. Bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang undangan. 

Bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik, di tentukan dalam 

Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, bahwa Lex Crimen Vol. 
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V/No. 4/Apr-Jun/2016 26 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut.
92

  

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum 

dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di 

pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 

dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: Judul kata pengantar 

daftar isi BAB I: Pendahuluan BAB II: Kajian Teoretis dan Praktis Empiris. 

BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan. BAB IV: 

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. BAB V : Jangkauan, Arah. 

Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan 

Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. BAB VI : 

Penutup Daftar Pustaka. 

Menjadi jelas bahwa peraturan daerah (perda) sajalah yang seharusnya 

di perkuat oleh naskah akademik sebelum keluar, adapun surat edaran tidak 

menuntut akan urgensi naskah akademik serta secara faktual surat edaran 

Bupati Kotawaringin Barat yang peneliti lakukan penelitian tidak memiliki 

naskah akademik yang sangat bermanfaat serta menunjang bagi keberlakuan 

surat edaran Bupati tersebut. 
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Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Pasal 19 ayat-ayatnya). 
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5. Isi surat edaran memuat maslahat terbatas hanya bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN)  

Dalam isi dari surat edaran Bupati Kotawaringin Barat di temukan 

bahwa objek dari surat edaran hanyalah di tujukan kepada Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kotawaringin Barat yang ingin mengajukan perceraian, isi dari 

surat edaran tersebut sebagai berikut; 

Menindaklanjuti disposisi Bupati Kotawaringin Barat tanggal 11 

September 2008 terhadap Nota Pengajuan Naskah Dinas Badan Kepegawaian 

Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Agustus 2008, serta 

memperhatikan kondisi akhir-akhir ini bahwa banyaknya Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

mengajukan izin kepada Pimpinan untuk melakukan perceraian dengan 

berbagai alasan, sehingga proses perceraian PNS terkesan terlalu mudah, 

sehubungan dengan hal tersebut dengan ini di minta perhatian Saudara 

sebagai berikut; 

 

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi PNS jo PP No. 45 Tahun 1990, sebelum saudara 

meneruskan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil kepada 

Pimpinan, saudara terlebih dahulu harus memanggil dan merukunkan 

kedua belah pihak yang ingin bercerai dan membuat Berita Acara Hasil 

Penasehatan Saudara terhadap kedua belah pihak. 

2. Apabila Saudara tidak dapat merukunkan kedua belah pihak dalam 

sebuah rumah tangga yang harmonis, maka Saudara agar meminta 

bantuan kepada Badan Penasehatan Perselisihan Perkawinan dan 

Perceraian (BP4) pada Kantor Departemen Agama Kab. Kobar (khusus 

bagi PNS yang beragama Islam) atau Tokoh-tokoh Agama masing-

masing bagi PNS yang bukan beragama Islam. 

3. Seandainya dari hasil penasehatan pihak-pihak tersebut diatas ternyata 

kedua belah pihak tetap berkeinginan kuat untuk bercerai, maka bp4 atau 

Tokoh-tokoh Agama agar memberikan Rekomendasi untuk proses 

perceraian selanjutnya. 

4. Rekomendasi dari BP4 maupun Tokoh-tokoh Agama tersebut akan 

menjadi bahan kelengkapan proses pengajuan izin perceraian kepada 

Pimpinan. 

 

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya. 
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Hal ini menurut pandangan peneliti, bahwa maslahat yang terkandung 

bersifat terbatas dan tertentu bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sementara konsep Maslahat yang dalam Maqosyid Syari‟ah manfaatnya 

bersifat menyeluruh dengan tidak di batasi oleh kalangan tertentu saja. 

6. Terkait dengan lembaga lain. 

a. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta 

perannya dalam melestarikan lembaga perkawinan. 

Para ahli memprediksi, keluarga masa depan akan rawan menghadapi 

ancaman disharmoni dan keretakan. Keluarga mudah terpecah, dan 

mengalami krisis. Krisis institusi keluarga, bahkan merupakan bagian 

yang parah terimbas krisis kehidupan di abad 21 ini.
93 Meskipun 

demikian, dapat di inventarisir beberapa perubahan dari dulu sampai 

sekarang, yang sekaligus menjadi tantangan keluarga pada masa akan 

datang, perubahan tersebut mencakup:  

1) Perubahan struktur keluarga;  

2) Perubahan fungsi keluarga;  

3) Perubahan nilai perceraian;  

4) Perubahan yang mempengaruhi tingkat perceraian dalam 

masyarakat”.
94

  

Sudah sejak lama para pemimpin bangsa telah mengantipasi 

perubahan zaman yang menjadi tantangan dan ancaman bagi keluarga, 
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A. Made Tony S. dkk, Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga 

Dalam Tantangan Masa Depan, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1997.  
94Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga 

Bandung: Pustaka Setia, 2001, 166-167. 
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dengan membentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 

penasehatan keluarga. Lembaga-lembaga ini tersebar di jawa barat, 

yogyakarta, jakarta, bahkan juga di kota-kota luar Jawa. Kemudian untuk 

mencapai daya guna dan daya hasil, lembaga-lembaga penasehatan ini 

menyatu menjadi Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian (BP4), yang sejak tahun 2002 berubah nama menjadi Badan 

Penasehatan Pelestarian Pembinaan dan Perkawinan (BP4).  

BP4 ini sejak pembentukannya sampai sekarang merupakan satu-

satu lembaga yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan di 

lingkungan Departemen Agama.
95

 Bahkan, barangkali BP4 merupakan 

sebuah lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga terbesar di 

Indonesia. Secara nasional terdapat sebuah BP4 Pusat, 30an BP4 

propinsi, 400an BP4 kabupaten/kota, ribuan BP4 kecamatan, dan 

sejak 2004 di beberapa desa/kelurahan di bentuk BP4 Kelurahan/Desa.  

Pada masanya, peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) cukup besar dalam memelihara keutuhan keluarga. 

Menurut data di Departemen Agama angka perceraian antara 1950-an s/d 

1970-an, jumlah perceraian secara nasional mencapai separoh dari 

jumlah perkawinan yang terjadi di masyarakat. Namun sejak tahun 

1970-an angka perceraian tersebut terus menurun, dan dengan 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Agama, BP4 merupakan satu-satunya lembaga 

penasehatan di lingkungan Departemen Agama. Artinya hanya calon suami-isteri yang telah di 

beri nasehat BP4 Kecamatan, boleh menikah di KUA. Demikian pula sebelum 1989, hanya 

pasangan-pasangan yang telah didamaikan oleh BP4 Kab/Kota yang boleh mengajukan 

gugatan cerai di Pengadilan Agama. 
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berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang salah satu asasnya 

mempersulit perceraian.
96

 

Apabila merivew akan lahirnya Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4), dan menurut data dari pelbagai sumber, 

ada sejumlah alasan yang mendorong Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4).  

a )  Untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam di 

perlukan bimbingan dari korps penasehatan perkawinan agar 

mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah.  

b)  dalam upaya membangun manusia Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa tersebut, di perlukan adanya organisasi yang baik dan 

teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai 

dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.97 

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, di mulai dengan organisasi 

BP4 di Bandung tahun 1954. kemudian di Jakarta dengan nama Panitia 

Penasihatan Perkawinan dan Penyeleseaian Perceraian (P5), di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di atas dan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah 

Tangga (BKRT).  

                                                             
96

Asas ini di jabarkan dalam Pasal 39 UU yang mengatur tata cara perceraian 

tersebut, dan di jabarkan dalam dua ketetapan. Pertama: perceraian hanya dapat di lakukan di 

depan sidang pengadilan, kedua: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, ketiga; diatur dalam 

peraturan perundangan sendiri. Ketentuan ini lebih lanjut di jabarkan Pasal 14 s/d 36 PP No. 

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baca huruf e 

angka 4 Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
97

Mudzakir, Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 

Tingkat Nasional (Jakarta: BP4, 2005), h. 6. 
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Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen (kini: 

Kementerian) Agama di tretes jawa timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka 

di satukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihatan 

Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.85 Tahun 

1961.  

BP4 di akui keberadaannya setelah keluarnya Keputusan Menteri 

Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai 

satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam 

bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan 

Perceraian, maka kepanjangan BP4 di ubah menjadi Badan Penasihatan 

Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian Secara kelembagaan, BP4 masih 

tetap eksis. Pasca kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh kepada 

Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian masih 

membutuhkan lembaga kepenasehatan perkawinan seperti BP4.  

Apalagi menghadapi era globalisasi saat ini yang dampaknya 

menjadikan tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan 

yang sangat berat, menuntut lembaga Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengembangkan program dan misi 

organisasinya secara lebih profesional.  

Pada era globalisasi saat ini, peran Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat di perlukan untuk menciptakan iklim 

yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota 
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keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta 

memiliki nuansa akhlaqul karimah. Selain itu, dalam melaksanakan 

misinya, upaya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada 

segenap tokoh masyarakat, LSM, Korp Penasihatan Perkawinan untuk 

lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah.  

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dalam AD-ART-nya mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam 

untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, 

bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. 

Secara umum Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) di kabupaten Kotawaringin Barat sudah berusaha 

secara maksimal untuk menjalankan perannya dalam penasihatan, 

pembinaan dan pelestarian perkawinan. Hanya saja hasilnya masih di 

nilai belum optimal karena faktanya belum efektif untuk mencegah serta 

mengurangi maraknya kasus perceraian, menyadari kondisi ini di perlukan 

langkah-langkah penataan secara kelembagaan.  

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mendapat pengakuan dan legalitas 

Bupati Kotawaringin Barat melalui Surat Keputusan Bupati nomor ; 

463/20/KESRA TAHUN 2011 Tentang Susunan Pengurus Badan 
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Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kabupaten 

Kotawaringin Barat masa bhakti 2011 – 2016. 

Menurut S e k r e t a r i s  U m u m  Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Koatwaringin Barat periode 

2014 s/d 2018 perlunya di pertegas status kelembagaan BP4 pada saat ini, 

apakah berdiri sendiri atau menyatu dengan Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin 

Barat. Selama ini Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) menyatu dalam Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

(Bimas Islam) Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Apabila Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) menjadi lembaga mandiri/independent akan bisa membuka 

peluang berbagai kerjasama dengan pihak luar seperti psikolog serta pakar 

lainnya, selain itu perlu di pertegas tupoksinya agar orang-orang yang 

bertugas dalam kelembagaan memiliki kejelasan tugas dan fungsi 

masing-masing.
98

  

Setelah menjalani proses mediasi dan penasehatan pada lembaga / 

instansi/dinasnya masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat dan hasilnya tetap kuat pada pendirian untuk bercerai 

maka pimpinan pada lembaga / instansi / dinas yang bersangkutan 

meminta bantuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) kecamatan guna memberikan konseling, penasehatan 
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Subiono Faqih , Wawancara 20 September 2017. 
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dan mediasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kemudian apabila hasil dari 

penasehatan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Kecamatan tidak berhasil, kemudian berlanjut pada proses 

selanjutnya di tangani oleh pada Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten. 

Demikianlah prosedur yang selama ini di laksanakan dalam upaya 

merealisasikan surat edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor; 

800/1582/BK.V/2008 perihal Penegasan Kembali proses Izin perceraian 

PNS di lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat dan dalam memediasi 

serta mendamaikan pasangan keluarga Apatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat sebelum 

mendapatkan ijin dari atasan masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebagai kelengkapan berkas pengajuan izin cerai pada Kantor Pengadilan 

Agama (PA) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kegiatan penasehatan, pembinaan dan pemeliharaan perkawinan di 

lakukan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memberi konsultasi 

terhadap pasangan suami isteri yang mengadu atau datang, yang di 

proses BAP (Berkas Administrasi Perkara)-nya, dengan mencatat data 

penasehatan keluarga. Pola penasehatannnya bisa di lukiskan sebagai 

berikut:  

a) klien (pasangan suami isteri yang datang) di data melalui BAP.  
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b) Berdasarkan identifikasi jenis masalah baru di tentutan pola 

penasehatannya. Jika permasalahannnya umum atau tidak ada yang 

perlu di rahasiakan maka penasehatannya di ruang terbuka.  

c) jika permasalahannya melibatkan hal-hal rahasia maka pola 

penasehatannya di tempatkan di ruang tertutup. Pihak yang 

bermasalah harus dibawa dalam suasana kekeluargaan dan 

keagamaan, tidak ada persidangan, dan kemudian di carikan akar 

permasalahannya. 

Tim penasehat dalam Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas para tokoh 

yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi antara lain: KH. M. Chabib 

S.Ag (Ketua MUI Kab. Ktw Barat), Drs. H. Asroqi, Dra. Hj. Wardati. 

Mereka adalah para ustadz dan tenaga professional dari MUI Kab. Ktw 

Barat dan Pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Pendekatan mereka dalam melakukan penasehatan 

perkawinan dari segi agama.  

Peran dan kiprah Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih 

mengalami banyak kekurangan dan kendala. Pertama, terbatasnya 

ketersediaan ruangan khusus untuk tempat kerja Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin 

Barat, sehingga proses penasehatan perkawinan kurang maksimal. 
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Kedua, tidak adanya ketersediaan dana untuk membiayai tugas-

tugas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

ketika berhadapan dengan masyarakat, selama ini tugas-tugas Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten 

Kotawaringin Barat di lakukan atas panggilan sosial, dengan 

menekankan pada keikhlasan.  

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan segala keterbatasan, tetap bertekad 

untuk tetap berperan aktif dalam mendamaikan perkara konflik beberapa 

rumah tangga Apatur Sipil Negara (ASN). 

 Kendati intensitas serta kualitas bimbingannya masih belum memadai, 

idealnya bimbingan perkawinan di lakukan lebih dari 3 kali pertemuan 

dengan melibatkan para tokoh dan ahli yang kompetensinya membidangi 

di bidang penasehatan dan psikologi Apatur Sipil Negara (ASN), 

sedangkan yang berjalan selama ini hanya di lakukan satu sampai tiga kali 

saja.  

Biasanya penasehatan di lakukan di tingkat Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan (Kantor Urusan 

Agama Kecamatan) melalui penasehatan dan kursus calon pengantin 

pada saat menjelang pernikahan. BP4 Kecamatan melakukan 

penasehatan/pembinaan perkawinan pada setiap minggu, calon mempelai 

misalnya akan melangsungkan pernikahan pada hari Minggu maka baru di 

panggil untuk bimbingan perkawinan pada hari kamis. Proses bimbingan 
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minimal di ikuti oleh satu pasang dalam satu minggu. Salah satu materi 

memuat hak dan kewajiban suami/istri atau pembinaan keluarga.
99

  

Tantangan dan permasalahan tentunya tidak lepas dari upaya 

membesarkan eksistensi kelembagaan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat di masa 

mendatang. Ada setidak-tidaknya empat tantangan yang harus di jawab 

oleh lembaga Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) agar eksistensi sebagai lembaga penasehatan perkawinan berfungsi 

optimal.  

Pertama, perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh 

teknologi informasi yang memberikan dampak bagi kehidupan 

masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, 

materialistik dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai 

agama.  

Kedua, belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena masih 

lemahnya SDM dan rendahnya komitmen pengurus, tidak tersedianya 

alokasi anggaran khusus (APBN & APBD), serta terbatasnya sarana dan 

prasarana pendukung.  

Ketiga, sosialisasi terhadap keberadaan dan peran Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih kurang, sehingga 

                                                             
99

Beni Ahmad Saebani mengatakan bahwa cerai dan rujuk adalah masalah hukum 

akibat dari adanya hukum perkawinan. Jika dalam perceraian saja di perlukan kehadiran saksi 

maka lebih-lebih dalam proses perkawinan itu sendiri. Lihat Beni Ahmad Saebani, Fiqh 

Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 256. 
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masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan 

konsultasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4).  

Keempat, makin banyaknya keluarga miskin yang bermasalah dan 

memerlukan bantuan dan konseling.  

Kelima, masih lemahnya hubungan/koordinasi Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan instansi 

pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Tantangan seperti di ungkapkan di atas di benarkan oleh Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. Mahalli
100

, 

menurutnya sejauh ini Peradilan Agama (PA) sudah membentuk lembaga 

mediasi tersendiri dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. 

Dasarnya pembentukan lembaga mediasi ini adalah Perintah Mahkamah 

Agung (MA). Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) seolah-olah tidak lepas dengan PA, apalagi dari dahulu lembaga 

BP4 belum nampak kinerjanya misalnya dalam memberikan 

rekomendasi penasehatan perkawinan, Mahalli menilai keberadaan 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Kotawaringin Barat sejauh ini masih belum kelihatan, antara lain di tandai 

dengan tidak adanya lembaga ini dalam memberikan rekomendasi 

penasehatan perkawinan.  

                                                             
100

Wawancara pada tanggal 04 Januari 2017. 
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Di harapkan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kotawaringin Barat ke depan dapat menggalakan 

penyuluhan tentang penasehatan perkawinan, yang nara sumbernya 

melibatkan unsur Pengadilan Agama Kotawaringin Barat, apalagi dalam 

menangani pihak suami isteri yang berperkara. 

 Pasca terintegrasinya Peradilan Agama ke dalam Mahkamah 

Agung, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

secara kelembagaan di tuntut meningkatkan eksistensinya secara lebih 

professional, hal ini mengingat Peradilan Agama tidak ada keterlibatan lagi 

secara struktural maupun moral dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam kondisi demikian, praktek 

penyuluhan hukum yang merupakan cakupan bidang pekerjaan Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus di 

lakukan secara mandiri dengan payung Kementerian Agama. 

Seharusnya keberhasilan perdamaian yang di fasilitasi oleh mediator 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) akan 

lebih besar di bandingkan dengan lembaga mediator lainnya, ada sejumlah 

faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanan program kerja Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu: besarnya 

dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, 

besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan 

nasional dukungan para pakar terhadap upaya penasihatan perkawinan 

dan pembinaan keluarga dan kesedian masyarakat untuk meniru dan 
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meneladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah yang di pilih melalui 

pemilihan keluarga sakinah. 

b. Restrukturisasi terhadap Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) 

Terkait dengan keberadaan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4), beredar gagasan untuk melakukan 

restrukturisasi terhadap Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4), dalam proses restrukturisasi BP4 di arahkan untuk di 

pindahkan dari nomenklatur Kementerian Agama menjadi di bawah 

naungan Ditjen Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dalam sejarahnya, 

Ditjen Peradilan Agama adalah bagian dari Departemen Agama. Namun 

dengan tujuan restrukturisasi menuju optimalisasi peran peradilan agama, 

nomenklatur peradilan agama di pindahkan ke Mahkamah Agung (MA).  

Dirjen Bimas Islam memberikan empat opsi terkait proses 

restrukturisasi. Pertama, BP4  dilepaskan dan di bawah Peradilan Agama 

MA. Kedua, BP4 di alihkan fungsinya kepada Ditjen Peradilan Agama, 

tanpa mengalihkan institusinya, Ketiga, Direktorat Peradilan Agama 

membentuk lembaga baru yang menjalankan fungsi BP4. Keempat, masa 

transisi dengan memberikan kesempatan kepada Peradilan Agama untuk 

membentuk nomenklatur mediasi perkara perkawinan, sambil menunggu 

selesainya proses kajian dan analisa terhadap restrukturisasi Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 
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Gagasan restrukturisasi ini nampaknya menemukan relevansinya 

dengan mencermati aturan normatif yang ada. Merujuk Peraturan Menteri 

Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3), bahwa “Pengadilan Agama 

dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan 

kepada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi 

dalam rumah tangga”. 

Restrukturisasi kelembagaan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) agar perannya lebih optimal di perlukan 

sebagai respon terhadap problem meledaknya kasus perceraian akhir-

akhir ini, setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan 

perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang 

menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru 

berumah tangga. 

Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami pening- 

katan, itu sebagai pertanda telah terjadinya desakralisasi dan 

kemerosotan lembaga perkawinan. Atas kondisi ini, Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di tunggu peran dan 

kinerjanya secara lebih optimal dalam mengawal dan melestarikan 

lembaga perkawinan. 

Secara kelembagaan, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) telah berupaya menjalankan peran penasehatan, 

pembinaan dan pemeliharaan perkawinan, walaupun peran yang di 
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mainkan masih belum optimal. Keberadaan lembaga Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada era global masih 

diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati 

para keluarga terlebih keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat agar semua anggota keluarga dapat menjalankan 

ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlaqul 

karimah.  

Dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja lembaga Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di butuhkan 

sejumlah langkah, mulai dari penataan manajemen, perbaikan koordinasi 

dengan Departemen (kini: Kementerian) Agama dan Mahkamah 

Agung, peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, dukungan 

keuangan dan respon positif keluarga sebagai user-nya dalam 

berkonsultasi tentang perkawinan.  

Dengan upaya ini di harapkan Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat menjadi lembaga semi resmi dalam 

memperoleh mediasi bagi pasangan suami isteri yang berkonflik sebelum 

mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan. 

7. Ketidaktahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap surat edaran Bupati. 

Meriview sejarah surat edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor ; 

800/1582/Bk.V/2008 Tentang Penegasan Kembali Proses Izin Perceraian 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 
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Menurut salah seorang pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa latar 

belakang lahirnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor ; 

800/1582/BK.V/2008 perihal penegasan kembali proses izin perceraian 

pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

adalah dengan maraknya Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten 

Kotawaringin Barat yang mengajukan izin perceraian, beragam masalah rumah 

tangga yang menimpa keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin 

Barat tentunya berdampak pada hasil kinerja yang bersangkutan dan 

terganggunya tugas-tugas kedinasan. 

Pada tahun 2008 di bentuklah team kecil,
101

 guna merumuskan langkah 

konkrit mengatasi masalah yang menimpa keluarga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan maraknya kasus perceraian 

sepertinya memiliki kesan mudah dan gampangnya proses perceraian Aparatur 

Sipil Negara (ASN) kabupaten Kotawaringin Barat. 

Akhirnya team kecil membuat nota pengajuan naskah dinas serta 

laporan kepada Bupati Kotawaringin Barat akan maraknya Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang mengajukan perceraian, sehingga Bupati Kotawaringin 

Barat mengeluarkan surat edaran nomor; 800/1582/BK.V/2008 perihal 

Penegasan Kembali proses Izin perceraian PNS di lingkungan Pemkab. 

Kotawaringin Barat dalam rangka menekan dan mempersulit proses perceraian 

                                                             
101

Di hadiri oleh Kepala dan Pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ktw. Barat, 

Bagian Hukum Setda Pemkab. Kotawaringin Barat serta staff pada masing-masing instansi. 
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dengan harapan semakin berkurangnya kasus perceraian yang terjadi pada 

Aparatur Sipil Negara (ASN)  Kabupaten Kotawaringin Barat.  

Sebelum lahirnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat proses 

perceraian di anggap terlalu mudah, mediasi hanya di lakukan pada lembaga, 

instansi, dinas maupun satuan kerja masing-masing kemudian pimpinan 

mengajukan ke Bupati Kotawaringin Barat serta keluarlah izin perceraian dari 

pimpinan Satker, lembaga dan dinas an. Bupati Kotawaringin Barat, hal ini di 

tengarai penyebab maraknya kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) 

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dengan mudahnya proses 

perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat juga 

menjadi preseden buruk bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri yang menjadi suri tauladan di lingkungan 

tempat tinggalnya masing-masing. 

Adapun langkah dan upaya yang telah di lakukan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani Problematika Keluarga 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat di antaranya 

sebagai berikut; 

a. Mengeluarkan surat edaran 

Sebagaimana penelitian ini dan pembahasan di atas bahwa peneliti 

fokus terhadap surat edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor ; 

800/1582/BK.V/2008 perihal Penegasan Kembali proses Izin perceraian 

PNS di lingkungan Pemkab. Kobar, Bupati dengan mendapatkan masukan 

dan saran dari pejabat terkait menganggap di keluarkannya surat edaran bisa 
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menjadi solusi atas maraknya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotawaringin 

Barat yang mengajukan perceraian. 

b. Mensosialisasikan peraturan dan surat edaran 

Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, 

peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada 

pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat 

umum), isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung 

pada tujuan program, dapat berupa kebijakan program, panduan, standar 

kinerja yang digunakan, lessons learnt, pengalaman lapangan, dan hasil 

kegiatan. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah terciptanya pemahaman 

hukum yang proporsional pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya Hukum Materil dan 

Hukum Formil yang berlaku secara nasional maupun menurut ketentuan 

yang berlaku di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan suatu 

proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya 

kaidah-kaidah hukum sehingga akan tercipta insan yang sanggup dengan 

sepenuh hati (to obey) atau setidak-tidaknya dapat menyesuaikan prilakunya 

(to conform) dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku
102

.  

Selain itu, sosialisasi juga merupakan suatu cara/mekanisme dalam 

proses pengendalian sosial sebagaimana yang di kemukakan di atas, 
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Lihat Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 139. 
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sehingga dapat di katakan bahwa sosialisasi ini perlu di lakukan untuk 

menunjang fungsi hukum sebagai sosial control karena agar hukum dapat 

mengendalikan pola tingkah laku manusia, untuk itu maka hendaknya 

manusia tersebut sadar terlebih dahulu akan betapa pentingnya suatu aturan 

hukum yang kesadaran tersebut dapat di tumbuhkan melalui sosialisasi 

sehingga ia akan tahu aturan apa yang harus di taati dan sanksi apa yang 

akan di temui jika aturan tersebut tidak di patuhi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, wawancara dengan NN (40 tahun) 

bahwa sosialisasi yang di lakukan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan penerapan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Aparatur Sipil Negara 

(ASN) tentang konsep perceraian (talaq)  memberikan indikasi bahwa secara 

umum sosialisasi yang dilakukan belum efektif.
103

  

c.  Memberikan pemahaman melalui dinas dan unit kerjanya masing-masing. 

Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. 

Artinya, pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan 

seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang di 

ketahuinya. Dalam hal ini, ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi juga 

memahami konsep dari masalah atau fakta yang di tanyakan, maka 

operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, 

menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, 
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Informan NN (40 tahun), Wawancara, tanggal 28 Juli 2017. 
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mendemontrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan 

mengambil keputusan.
104

 

Selanjutnya Anas Sudijono menjelaskan bahwa pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu di ketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih 

tinggi dari ingatan dan hafalan.
105

 

Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya 

sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat 

mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, 

memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, 

memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan 

mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman 

mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana yang di katakan oleh 

“D” (41 tahun) bahwa tingkat pemahaman Aparatus Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap penerapan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan internal Aparatus Sipil Negara (ASN) tentang 

konsep perceraian (talaq) memberikan indikasi bahwa umumnya tidak 
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Lihat Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 1997, cet. ke-8, h. 44. 
105

Lihat Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1996, cet. ke-4, h. 50. 
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memahami secara detail peraturan tersebut sehingga dengan sendirinya 

penerapannya belum efektif di sebabkan kurangnya sosialisasi.
106

 

8. Ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap peraturan serta 

banyaknya problematika rumah tangga. 

Ketidak patuhan akan peraturan dan surat edaran Bupati Kotawaringin 

Barat nomor; 800/1582/BK.V/2008 perihal penegasan kembali proses izin 

perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

peneliti hanya mengambil data dan rekomendasi Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kotawaringin Barat 

sebanyak 67 sample Aparatur Sipil Negara (ASN) dari periode 2006 

sampai dengan sekarang, adapun penelitian tentang keberlakuan surat 

edaran Bupati Kotawaringin Barat sebagai berikut;  

1. Karakteristik Responden. 

Karakteristik responden merupakan bagian tak terpisahkan dari 

variabel-variabel penelitian, sehingga perlu di uraikan secara singkat 

terutama yang berkaitan dengan kemampuannya dalam menanggapi 

suatu kebijakan atau aturan yang berlaku dalam institusinya, sehingga 

kebijakan atau aturan tersebut dapat di implementasikan secara efektif. 

Adapun karakteristik responden yang di maksudkan dalam penelitian 

ini adalah; jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, kepangkatan dan 

lamanya bekerja yang selanjutnya di jelaskan sebagai berikut: 
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Informan “D” (41 tahun), Wawancara tanggal 27 agustus 2017. 



92 

 

 
 

a. Jenis Kelamin 

Responden sebagai sampel memegang peran kunci guna 

mengetahui efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dan 

surat edaran Bupati No; 800/1582/BK.V/2008 tentang Penegasan 

Kembali Proses Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan talak dan rujuk 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, agar 

informasi yang di peroleh diharapkan dapat merepresentasikan kondisi 

faktual yang ada di lokasi penelitian, sehingga validitas penelitian ini 

dapat terpenuhi.  

Responden yang terjaring di dominasi oleh laki-laki sebesar 

71,65% dari total responden, sedangkan perempuan persentasenya 

hanya 28,35%. Tingginya persentase laki-laki sebagai responden 

memberikan indikasi bahwa di lokasi penelitian, minat masuk sebagai 

anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah kabupaten 

Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh laki-laki, sedangkan 

perempuan walaupun dalam dua tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan, tetapi persentasenya masih kecil.  

b. Umur 

Umur merupakan salah satu identitas yang dapat di jadikan sebagai 

petunjuk untuk mengetahui dan menentukan kemampuan fisik, cara 

berfikir dan produktivitas seseorang, selain itu, melalui umur kita dapat 

juga mengetahui tingkat pengalaman seseorang dalam objek tertentu, 
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artinya yang berumur muda cenderung memiliki kemampuan fisik yang 

lebih kuat di bandingkan dengan yang berusia tua dan lanjut, meskipun 

biasanya responden yang memiliki usia lebih tua cenderung memiliki 

pengalaman dan cara berfikir yang lebih matang, lebih bijak dalam 

bertindak, serta lebih jeli dalam mengambil keputusan. Hal ini terjadi 

karena di tunjang oleh pengalaman yang lebih banyak.  

Terlihat bahwa responden dengan kelompok umur 45 – 55 tahun 

yang paling dominan, yakni 53,73%, sedangkan perentase terkecil 

adalah untuk kelompok umur 21 – 34 tahun dan 35 – 44 tahun 

persentasenya masing-masing 22,39%  dan 20,89% serta di atas umur 

55 tahun 2,99 %. 

Tingginya persentase kelompok umur 45 – 55 tahun memberikan 

indikasi bahwa sampel yang menjadi responden dalam penelitian 

sesungguhnya sudah cukup matang untuk memahami suatu aturan atau 

kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan dan berlaku dalam suatu 

institusi, sehingga seharusnya tidak ada lagi alasan bahwa mereka 

kurang atau tidak mengetahuinya, namun kenyataan yang terjadi malah 

sebaliknya. 

c. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandang, sikap 

dan perilaku dalam aktivitas kesehariannya. Artinya, semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, bukan hanya menjadikan orang tersebut 

semakin tanggap terhadap perubahan-perubahan dan fenomena-
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fenomena yang terjadi di lingkungan sekelilingnya, tetapi juga 

menjadikan orang tersebut memiliki tingkat analisa yang lebih baik 

sehingga akan lebih mudah menelaah, memahami dan menerima 

perubahan dan ide-ide baru terutama dalam menentukan perkembangan 

dan kemajuan di berbagai bidang yang hendak di capai, karena itu, 

dengan mengkaji tingkat pendidikan responden akan dapat di 

gambarkan pemahaman mereka terhadap suatu aturan, tingkat 

pendidikan yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan formal yang pernah di ikuti dan di tamatkan responden. 

Secara teoritik ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya 

pengembangan tingkat pendidikan masyarakat dalam usaha 

pembangunan manusia, yaitu:  

1) pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan, 

wawasan dan tingkat rasionalitas masyarakat, sehingga 

memungkinkan mereka mengambil langkah yang lebih bijak dalam 

bertindak dan pengambilan keputusan. 

2) Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan mereka lebih 

mudah memahami dan mengembangkan teknik-teknik pemahaman 

mereka dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

3) Dapat merangsang untuk senantiasa melakukan perbaikan dan 

inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan, untuk 

mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat di ketahui bahwa tingkat pendidikan responden nampak 
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bahwa persentase tertinggi distribusi responden berdasarkan 

tingkat pendidikan masih dominan adalah SMA/Diploma yakni 

55,22%, sedangkan yang terendah adalah yang memiliki tingkat 

pendidikan strata dua yakni 5,97%, sementara itu, untuk tingkat 

pendidikan strata satu dan diploma persentasenya masing-masing 

31,34% dan 7,46%  responden. 

d. Lamanya Bekerja 

Lama tidaknya seseorang bekerja di suatu tempat akan sangat 

berpengaruh terhadap perilaku dan cara berpikirnya, artinya semakin 

lama seseorang bekerja, maka kesadaran akan pentingnya turut 

membantu dan memihara aturan-aturan yang telah di tetapkan, baik 

secara nasional maupun aturan secara internal organisasi, serta 

membantu memelihara dan memelihara fasilitas umum di mana ia 

bekerja akan semakin tinggi.  

Hasil penelitian yang di lakukan, di ketahui bahwa lamanya 

responden bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat sangat bervariasi, yaitu antara 5 tahun sampai > 30 tahun. Hasil 

penelitian juga di ketahui bahwa persentase tertinggi lamanya bekerja 

responden dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

adalah antara 5-10 tahun, yakni 37,31%; dan yang terendah adalah yang 

bermukim >30 tahun, yakni 13,43%, sedangkan responden yang 

bermukim antara 11 – 20 tahun dan 21 - 30 tahun persentasenya 

masing-masing 28,36% dan 20,90%.  
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A. Problematika dalam Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Bentuk problematika dalam keluarga yang di hadapi oleh keluarga 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

berdasarkan hasil angket dapat di identifikasi dari hasil penelitian secara 

umum pendapat yang muncul berkaitan dengan bentuk problematika yang 

mengarah kepada perceraian dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di peroleh hasil bahwa ada 

banyak problematika yang terjadi dalam keluarga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga informan 

menggugat cerai pasangannya.  

Apabila di lihat dari keadaan perkara di Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2017 Perkara 

yang di terima ASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 

67 orang beserta alasan perceraiannya, ringkasannya dapat di lihat sebagai 

berikut
107

 ; 

a. PNS NN / AA mengajukan cerai, tahun 2016 dengan alasan tidak 

harmonis. (Cekcok, Cacimaki, tidak memberi nafkah lahir).  

b. EZA / SN mengajukan cerai tahun 2017 dengan alasan selingkuh dan 

tidak jujur, ringan tanagan dan kasar serta sering melakukan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
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Data di ambil Arsip BP4 Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017. 
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c. MSPI / SN, mengajukan cerai tahun 2014 dengan alasan Isteri sudah 

menolak untuk kembali ke suaminya, menurut Isteri  suami sudah 

menikah lagi, isteri merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam 

membina rumah tangga. 

d. PA / AS, mengajukan cerai tahun 2017 suami sering melakukan tindak 

kekerasan (KDRT), meminum minuman keras, sering meninggalkan 

rumah kurang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun 

bathin 

e. PNS ElS / IY mengajukan cerai tahun 2017 alasan meninggalkan rumah 

sejak tahun 2003 sampai sekarang.  

f. AP / PNS DS DP, mengajukan cerai tahun 2016 dengan alasan tidak 

harmonis, sering bertengkar, sering tinggalkan rumah tanpa 

pemberitahuan istri, memaki-maki di depan orang banyak. 

g. MN/HR, mengajukan cerai tahun 2016 dengan alasan tidak ada 

kecocokan dan keharmonisan, suami tidak pernah melaksanankan 

kewajiban lahir dan batin selama 2 tahun. 

h. A JS SKM / ABS, mengajukan cerai 2017 dengan alasan tidak cocok, 

tidak harmonis, pertengkaran sudah 2 tahun terus menerus suami 

kembali kerumah orang tua. 

i. PNS SS / SAA, mengajukan cerai tahun 2016 sebab SAA 

meninggalkan rumah menetap dirumah isteri mudanya dan tidak pernah 

menafkahi istri. 
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j. PNS SS / SA, pengajuan cerai 2016 SA tidak di ketahui keberadaan nya 

sudah hampir kurang lebih 10 tahun tidak memberikan nafkah lahir dan 

bathin. 

k. NN / RH, mengajukan cerai tahun 2014 dengan alasan selalu 

meninggalkan rumah tanpa alasan, kurang menafkahi istri lahir bathin, 

selalu bersikap kasar pada istri (tidak harmonis). 

l. SD / MM, mengajukan cerai tahun 2014 dengan alasan suami bertugas 

di tempat jauh, kurang komunikasi, dan punya istri simpanan dan tidak 

menafkahi. 

m. SM / KM, mengajukan cerai tahun 2013 dengan alasan selalu 

bertengkar (tidak harmonis) ada pihak ke-3. 

n. PNS ST / SFM, mengajukan cerai tahun 2014 dengan alasan tidak ada 

keharmonisan, tidak bertanggung jawab dalam keluarga. 

o. IW / IDN, mengajukan cerai tahun 2013 dengan alasan tidak ada 

kecocokan lagi. 

p. RS / ABM, baru mengajukan cerai tahun 2015 dengan alasan sudah 

tidak ada kecocokan, suami kurang menafkahi istri. 

q. MND / SDK, baru mengajukan cerai tahun 2015 dengan alasan sudah 

tidak ada kecocon, tidak harmonis, selalu bertengkar, suami tidak 

memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, ada pihak ke-3, kurang 

menafkahi lahir batin. 

Berdasarkan data sebagaimana di uraikan di atas serta hasil wawancara 

yang di lakukan secara mendalam pada responden dan data rekomendasi 
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Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Kotawaringin Barat, selanjutnya di bawah ini akan di uraikan secara empirik 

dan teoritik tentang bentuk problematika dalam keluarga Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta tanggapan 

responden terhadap bentuk problematika dalam keluarga Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: 

1) Masalah Primer  

a) Masalah Ekonomi (sandang pangan dan papan) 

Dari hasil wawancara, dengan informan MA seorang ASN pemerintah 

daerah kabupaten Kotawaringin Barat bahwa timbulnya perselisihan dan 

pertengkaran karena masalah nafkah lahir bathin yang selama kurang 

lebih lima tahun berturut-turut tidak di berikan nafkah dan lebih 

mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya. 

Apalagi tempat tinggal yang berjauhan berbeda pulau tentunya riskan 

terjadinya kesalahpahaman di antara suami-isteri.
108

  

Juga hasil wawancara dengan informan AG seorang guru pada SDN 

kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat, sudah tidak bersedia 

melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan suaminya di sebabkan 

sang suami yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tidak tetap berkali-

kali terlilit hutang kepada orang lain yang pembayarannya di bebankan 

kepada isteri, dan isteri tidak di beritahu kegunaan uang pinjaman untuk 

apa sampai pada jumlah yang lumayan besar (sampai Rp. 200.000.000,-) 
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Surat Rekomendasi BP4 Ktw. Barat nomor ; BP.4/ KAB.KTW.BARAT/012 

/01/2017. 
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yang pada akhirnya keadaan ini memicu pertengkaran yang berkelanjutan 

serta terus menerus, sehingga isteri menggugat cerai suami.
 109

 

Dari tanggapan di atas menandakan bahwa salah satu faktor penyebab 

perceraian adalah problem ekonomi, bahkan persoalan ekonomi ini 

mewarnai sebagian besar kasus perceraian yang terjadi, sejumlah kasus 

juga memperlihatkan bahwa sebagian besar problem pernikahan 

berpangkal pada persoalan ini. Meski unsur ekonomi bukan penyebab 

utama terjadinya perceraian, namun harus di akui bahwa kebutuhan 

ekonomi merupakan hal yang cukup utama bagi terjadinya ketahanan 

keluarga. 

Sebuah rumah tangga yang di bangun tentunya untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan kehidupannya, selain kebutuhan ekonomi sebagai 

ukuran nyata, keluarga di bangun juga untuk mendapatkan ketenangan, 

baik secara psikologis maupun secara biologis, begitu juga dengan 

kebutuhan terhadap perkembangan keturunannya secara edukatif, namun 

di dalam kehidupan keluarga tentu saja ada hambatan atau masalah-

masalah dalam menjalankannya dan itu tidak dapat di pungkiri lagi, 

masalah-masalah ini terjadi karena di sebabkan adanya unsur atau aturan-

aturan tertentu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.  

Mengukur kebutuhan ekonomi sebuah rumah tangga tidak cukup 

dengan mengambil parameter kebutuhan fisik minimum atau kebutuhan 

hidup minimum (KFM/KHM), seperti ketentuan yang dikeluarkan 
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Informan AG, (45 tahun), Wawancara, tanggal, 28 Maret 2017. 
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pemerintah, begitu juga ukuran upah minimum regional (UMR) untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga ternyata jauh dari cukup, sejumlah 

kebutuhan yang bersifat tidak terduga namun utama malah banyak yang 

menyita pengeluaran rumah tangga, bagaimanapun kuatnya rumah 

tangga akhirnya juga bisa berantakan, uang memang tidak dapat membeli 

kebahagiaan, namun bagaimana lagi, uang termasuk kebutuhan pokok 

untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh karena itu faktor ekonomi masih 

menjadi salah satu penyebab terjadinya problematika dalam masyarakat 

terutama dalam lingkup kelurga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, ketidak harmonisan dalam 

rumah tangga di sebabkan karena faktor ekonomi dan tidak memahami 

tugas dan tanggung jawab masing-masing.
110

 

Dari hasil wawancara dengan informan yang peneliti rangkum 

menunjukkan bahwa salah satu bentuk problematika yang ada dalam 

lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah masalah ekonomi, dapat di lihat sebagai 

berikut: 

1) Masalah ekonomi, biaya hidup mahal sedangkan gaji dari dinas 

hanya untuk kebutuhan pas-pasan terlebih gaji di dapatkan hanya dari 

pihak isteri sedangkan suami penghasilan tiap bulannya tidak 

menentu.  
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 Drs. H. Asroqi dengan pangkat/jabatan Anggota BP4 Kabupaten Kotawaringin 

Barat, Wawancara, tanggal 12 September 2017 
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2) Kurang memahami tugas masing-masing dan tidak saling menunjang 

terutama faktor ekonomi ketidak sepahaman masalah ini masih 

sangat minim. 

3) Masih banyak istri atau para suami Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memahami 

tugas-tugas pokok suami atau isterinya yang dapat membuat 

kontrofersi dalam keluarga. 

4) Belum tercapainya kesejahteraan yang merata pada kehidupan 

keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dari segi ekonomi sehingga banyak menimbulkan 

problematika dan pemicu perceraian. 

5) Problematika yang terjadi dalam keluarga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya di 

sebabkan kerena masih minimnya tingkat ekonomi atau kesejahteraan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdampak buruk bagi keluarga 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

6) Persoalan ekonomi (pendapatan) menjadi pemicu problem rumah 

tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat.
111

 

Melihat hasil wawancara peneliti di atas, dapat di simpulkan bahwa 

salah satu bentuk problematika yang ada dalam lingkup keluarga 
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Informan, “MA” (35 tahun) “FS” (34 tahun) “CH” (40 tahun) “II” (30 tahun) “DS” 

(48 tahun) “SSA” (54 tahun) “LK” (43 tahun), Data di ambil dari Arsip BP4 Ktw. Barat 2017. 
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Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

adalah masalah ekonomi.  

Jadi masalah ekonomi bukanlah perkara yang mudah dalam urusan 

rumah tangga, banyaknya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia 

justru di sebabkan oleh masalah ekonomi, tidak hanya dari kaum 

selebritis saja yang ramai-ramai mengajukan cerai, bahkan masyarakat 

biasa pun heboh mengambil solusi terakhir perceraian dalam rumah 

tangga di sebabkan masalah ekonomi keluarga.  

Dalam komunitas muslim, keluarga di anggap sebagai bangunan suci 

yang tak terlanggar dan tatanannya tidak mungkin mengikuti khayalan 

manusia, tatanan keluarga Islami harus mencerminkan semangat wahyu 

ilahi dan sunnah rasul. Cerminan itu antara lain, terlihat pada persamaan 

kedudukan antara pria dan wanita. Suami dan istri memiliki kedudukan 

yang sama sehingga tidak di benarkan salah satu pihak menindas pihak 

yang lain.
112

  

Hak dan kewajiban suami istri di atur secara jelas, suami bahkan di 

beri tanggung jawab lebih besar dari pada istri, ia di anggap sebagai 
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Elvi Lusiana, “100+ kesalahan dalam pernikahan”.,, 222 Mengabaikan nafkah 

keluarga” Akad pernikahan dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, maka masing-

masing pihak terikat dengan beberapa hak dan kewajiban sebagai siami istri. Diantara hak-hak istri 

adalah mendapatkan nafkah suami, baik nafkah lahir maupun bathin berkenan dengan masalah 

nafkah Allah swt berfirman “tempatkanlah para istri dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu 

dan janganlah kamu menyusahkan hati mereka untuk menyempitkan hati mereka” dalam sebuah 

hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari AMR Bin „ Ash Rasulullah saw bersabda, „ketahuilah 

bahwa kalian mempunyai hak atas para istri kalian dan sebaliknya pula istri kalian mempunyai hak 

atas diri kalian, adalah tidak dibenarkan istri dijamah orang lain dan tidak pula dibenarkan untuk 

mengisinkan orang lain bertemu kerumah dari orang-orang yang kamu curigai. Sedangkan hak 

para istri kalian (suami) adalah agar kalian secara baik memberikan jaminan pakaian dan makanan. 

“nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri pada prinsipnya adalah kebutuhan 

primer, yaitu sandang pangan dan papan.” 
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pencari nafkah dan pengayoman istri, sedangkan istri di bebani tanggung 

jawab sebagai ibu rumah tangga, dan ini tidak menutup kemungkinan 

baginya untuk mencari nafkah sebagai wanita karier atau pekerja biasa, 

hak-hak individu antara kedua belah pihak di lindungi oleh hukum Islam. 

Di zaman modern, tatanan keluarga Islam banyak di masuki unsur-

unsur ekonomi, terutama konsep-konsep keluarga yang berasal dari barat 

istri menuntut tanggung jawab dan kebebasan lebih besar sehingga sering 

menimbulkan ketidakharmonisan, pada hal keharmonisan adalah unsur 

penting untuk terwujudnya keluarga Islam ; ketidak harmonisan dapat 

membawa suatu keluarga kepuncak krisis yang dalam istilah perkawinan 

disebut syiqaq.  

Jika kondisi suatu keluarga telah mencapai puncak krisisnya maka di 

khawatirkan akan berakhir dengan suatu perceraian (talak). Dalam 

kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih 

sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya 

rasa kasih sayang itu bila tidak di rawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa 

hilang berganti dengan kebencian, kalau kebencian sudah datang, dan 

suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan 

memulihkan kembali kasih sayangnya akan berakibat negatif bagi anak 

keturunannya oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang 

merupakan suatu hal yang perlu di lakukan, memang benar kasih sayang 

itu bisah beralih menjadi kebencian, akan tetapi perlu pula di ingat bahwa 

kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.  
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Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil 

keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun 

kembali, walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesain terakhir 

yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun 

boleh di lakukan tetapi di benci oleh Nabi Shallallahu „alaihi wasallam 

seperti ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan 

istrinya, Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam selalu menunjukkan rasa 

tidak senangnya seraya berkata; terdapat hadis dari Ibnu 

Umar radhiyallahu „anhuma, secara marfu‟ yang menyatakan, 

 أَبْ َغُض اْلَْاَلِل ِإََل اللَِّو تَ َعاََل الطَّاَلقُ 
Artinya; “Perkara halal yang paling di benci Allah adalah 

thalak.”(Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin 

Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari 

Muharib bin Ditsar).
 113

 

 

                                                             
113

Dalam keterangannya di dhaif Sunan Abu Daud bahwa Muhammad bin Khalid 

membawakan riwayat yang berbeda dengan 3 perawi tsiqah lainnya. Menurut riwayat para perawi 

tsiqah lainnya, hadis ini mursal dari Muharib bin Ditsar dari Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam, tanpa Ibnu Umar radhiyallahu „anhuma. Karena itulah, para ulama mengkategorikan hadis 

ini sebagai hadis dhaif. Al-Baihaqiy mengatakan, 

َُ ُمْزَسٌل،  ٌُ ََ َد،  َُ ال أََرايُ َحفِظًَُ ٌََذا َحِديُث أَبِي َدا ََ ُصُال  ُْ ِ ْبِه ُعَمَز، َم ايَِة اْبِه أَبِي َشْيبَةَ، َعْه َعْبِد َّللاه ََ فِي ِر ََ. 

“Ini adalah hadits Abu Daawud, dan ia mursal. Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah 

(yaitu Muhammad bin „Utsmaan bin Abi Syaibah), dari „Abdullaah bin „Umar diriwayatkan 

secara maushul, aku tidak melihat riwayat ini terjaga.” (Sunan Al-Kubraa 7/320; Sunan Ash-

Shaghiir no. 2786) Meskipun kita mengakui bahwa talak tidak di sukai dalam islam. karena ini 

salah satu misi besar iblis. Dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu „anhuma, 

Nabi „alaihis shalatu was salam bersabda, 

َذا إِنه إِْبلِيَس يََضُع َعْزَشًُ َعلَى اْلَمبِء ثُمه يَْبَعُث َسَزايَبيُ فَأَْدوَبٌُْم ِمىًُْ َمْىِزلَةً أَْعظَُمٍُْم فِْتىَةً  ََ ََ َذا  ََ  ُُ ُُ فََعْل ىُء أََحُدٌُْم فَيَُُُ ِِ  يَ

ًِ فَيَُُُ بَْيَه اْمَزأَتِ ََ ُُ بَْيىًَُ  ْق تًُُ َحتهى فَزه َْ ُُ َمب تََز ىُء أََحُدٌُْم فَيَُُُ ِِ َُ ثُمه يَ َُ َشْيئًب قَب َُ  – ُُ َمب َصىَْع ُُ وِْعَم  –قَب يَُُُ ََ ًِ ِمْىًُ  فَيُْدوِي

 َُ  .أَْو

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para 

pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di 

antara mereka ada yang melapor, „Saya telah melakukan godaan ini.‟ Iblis berkomentar, „Kamu 

belum melakukan apa-apa.‟ Datang yang lain melaporkan, „Saya menggoda seseorang, sehingga 

ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya.‟ Kemudian iblis 

mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, „Sebaik-baik setan adalah kamu.‟” (HR. 

Muslim 2813). 



106 

 

 
 

Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bila mana tidak dapat di 

selesaikan oleh mereka, yaitu dengan mengutus satu orang yang di 

percaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna 

berunding sejauh mungkin untuk di damaikan.  

Setiap muslim yang telah baligh wajib bekerja untuk mencari 

penghasilan bagi keperluan hidup diri dan keluarganya, pada saat yang 

sama, Islam menganggap hina sikap bermalas-malasan dan tak mau 

berusaha, memang, Allah ta‟ala telah menyediakan jaminan rezeki 

kepada setiap makhluknya sebagaimana di firmankan :  

   .....قُ َها ۡ  ِض ِإالَّ َعَلى ٱللَِّو رِزۡ  أَرۡ  بَّة ِف ٱلٓۡ َوَما ِمن َدا
Artinya ;“ Dan tidak ada binatang yang melata pun di muka bumi 

melainkan Allahlah yang memberikan rezekinya.” (Hud:6) 

Akan tetapi, jaminan rezeki tersebut tak akan datang kecuali setelah 

adanya usaha. Allah ta‟ala telah berfirman,  

  .. ۦِۖقوِ ۡ  ُشواْ ِف َمَناِكِبَها وَُكُلواْ ِمن رِّزۡ  َض َذُلوال َفٱمۡ  أَرۡ  ُىَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱل

 

Artinya; “Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dan rezeki-

Nya.” (al-Mulk:15) 

 

Memakan sebagian rezeki Allah ta‟ala baru bisa di lakukan setelah 

berjalan di segenap penjuru bumi, artinya, harus ada usaha berjalan di 

bumi Allah swt, mencari penghasilan dari berbagai macam pekerjaan 

yang ada di segala penjuru bumi, baru akan bisa mendapatkan hasil untuk 

dimakan. Rasulullah saw bersabda, dari Abdullah radhiyallahu „anhuma, 
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“mencari penghasilan yang halal itu adalah kewajiban setelah 

kewajiban.” (Sya‟bul Iman).   

2). Masalah Sekunder  

a). Tidak ada Keharmonisan 

Dari hasil wawancara dengan informan MN, penyebab keretakan 

rumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan hidup rukun lagi, selain ketidakharmonisan dalam 

rumah tangga suami sering melakukan penganiayaan, juga kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) sehingga suami pernah di laporkan ke 

polisi sehingga menjadi tahanan luar.
114

 

Sementara itu, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat “ RCS “ (nama inisial) 

mengatakan bahwa: tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, 

mengakibatkan pihak suami memutuskan ikatan perkawinan, seperti 

isteri apabila marah menggunakan senjata tajam dari dapur, bahkan 

isteri kabur meninggalkan suami dengan membawa dokumen-

dokumen penting milik suami dan sampai saat ini suami dan istri tidak 

ada komunikasi dan jalan keluar selain pihak suami mengajukan 

perceraian “katanya”.
115

  

Oleh karenanya komunikasi suami istri sangat penting dalam 

membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan 

yang terjadi dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga di dunia ini 

                                                             
114

Informan, MN (31 tahun), Data di ambil dari Arsip BP4 Ktw. Barat  2017. 
115

Informan RCS, anggota ASN Puskesmas di salah satu kecamatan di kabupaten 

Kotawaringin Barat, Wawancara, 25 Agustus 2017. 
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yang tidak pernah mengalami perselisihan, dalam sebuah rumah 

tangga ada sumber-sumber perselisihan, adanya perselisihan dalam 

rumah tangga tidaklah di kurangi oleh banyaknya harta, tingginya 

pangkat atau tingginya pendidikan.
116

 

Setiap suami dan isteri harus waspada terhadap sumber-sumber 

yang menyebabkan perselisihan, oleh sebab sumber-sumber 

perbantahan itu banyak, maka paling sedikit kewaspadaan itu di 

pusatkan kepada hal-hal yang paling sering menimbulkan salah paham 

itu, penyebab tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara 

lain ; 

(1). Bergaul terlalu bebas. Banyak rumah tangga pergaulan terlalu 

bebas sering menjadi penyebab perbantahan, yaitu istri bergaul 

terlau bebas dengan pria lain, oleh sebab itu istri harus membatasi 

diri dari pergaulan terlalu bebas dengan orang lain, pergaulan 

terlalu bebas hampir tidak pernah membawa untung, bagai-

manapun juga seorang suami akan cemburu atau curiga kepada 

istri yang bergaul terlalu bebas dengan pria lain.  

  Selain pergaulan terlalu bebas itu menimbulkan kecurigaan dan 

cemburu, itu dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan 

yang melanggar sumpah perkawinan, banyaklah istri yang 

akhirnya melakukan perbuatan mesum gara-gara bergaul terlalu 

bebas. 

                                                             
116

KH.M. Chabib, S.Ag Ketua MUI Kabupaten Kotawaringin Barat sekaligus Ketua 

Team Penasehatan BP4 Kabupaten Kotawaringin Barat, Wawancara, tanggal 05 Oktober 2017. 
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(2). Campur tangan orang lain. Tentang campur tangan orang lain 

kepada suatu rumah tangga pada umumnya lebih hebat di Asia 

daripada di dunia barat, campur tangan mertua atau famili 

terhadap suatu rumah tangga lebih terasa di timur ini dari pada di 

amerika atau eropa, hal ini sering menjadi problema yang sukar di 

atasi, kepada banyak rumah tangga hal campur tangan orang lain 

ini menjadi sumber-sumber pertengkaran antara suami istri, untuk 

ini harus di adakan berbagai pembatasan terhadap campur tangan 

orang ketiga ini. 

(3). Makanan membosankan. Banyak istri-istri yang tidak berusaha 

dan kretif mengatur keseimbangan makanan keluarga, bahkan 

sampai-sampai membosankan sang suami, keadaan makanan yang 

membosankan itu sering menjadi penyebab perdebatan. Istri yang 

bijaksana tidak membiarkan masalah makan ini menjadi sumber 

perselisihan, ia wajib berusaha dengan segala kemampuannya 

untuk mengatur keseimbangan makanan, yaitu yang lezat dan 

menyehatkan, tidaklah merugikan jika sang istri berusaha 

mencocokkan caranya memasak dengan selera suami. 

(4). Pemuasan seks. Persoalan seks adalah suatu unsur yang sangat 

sensitif dalam hubungan suami istri, hal ini dapat menjadi 

penyebab pertengkaran besar tapi juga dapat menyempurnakan 

kerukunan rumah tangga tidak sedikit rumah tangga yang goncang 
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dan pecah oleh sebab ketidak-cocokan dalam perhubungan 

seksual ini.  

  Perselisihan yang di sebabkan ketidakselarasan persetubuhan 

sering timbul oleh sebab nafsu seks suami tidak sama besarnya 

dengan nafsu seks istri, ada rumah tangga yang dorongan seks istri 

lebih tinggi dari pada suami, dan ada pula yang sebaliknya, dalam 

hal ini sang istri harus mempelajari tinggi rendahnya dorongan 

seks suami, ia patut mengadakan penyesuaian diri, istri wajib 

berusaha untuk memberi kepuasan seksual kepada pasangannya. 

Hasil wawancara dengan informan SN, mengenai masalah seks 

dalam lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat sangat kurang, sebab suami 

sedang sibuk bertugas, kalau pulang katanya kelelahan, terkadang 

juga dia jaga malam, bahkan bertugas di luar daerah, jadi masalah 

seks sangat kurang terkadang hanya sekali dalam sebulan dan 

bahkan dalam sebulan tidak ada.
117

 

(5). Persoalan keuangan. Walaupun bukan uang sebagai penyebab 

utama dari kegoncangan rumah tangga, tetapi cukup banyak 

keluarga yang pecah karena kurang mampu mengatur anggaran 

belanja rumah tangga, banyak dari antara rumah tangga yang 

tenggelam, bukan karena penghasilan terlalu kecil, karena tidak 

                                                             
117

Informan SN (32 tahun), Wawancara, pada tanggal 24 Juli 2017. 
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cakap atau tidak mau mengatur pemakaian uang itu dan 

memenegnya.
118

 

Uang sering menjadi persoalan besar, umpamanya sang suami 

tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri, tanpa 

penjelasan yang di sertai bukti-bukti si istri boleh jadi mencurigai 

suami dalam pemakaian sebahagian penghasilan itu. Apakah ia 

gunakan untuk makan-makan di restoran atau di berikan kepada 

seorang yang kemungkinan dapat mengganggu kerukunan 

keluarga. Istri harus mengatur anggaran belanja rumah tangga 

sebaik mungkin. 

(6). Perlakuan Terlalu Kasar. Tidak sedikit istri-istri yang menderita 

bathin dan pisik karena suami terlalu kasar, bahkan banyak rumah 

tangga yang pada akhirnya tenggelam di sebabkan karena 

kebrutalan suami. 

(7). Tidak Ada Tanggung jawab. Wawancara Informan MA, bahwa 

suaminya mempunyai kebiasan buruk, berwatak keras dan suka 

keluar begadang dengan alasan lembur, serta tidak ada tanggung 

jawab sebagai kepala rumah tangga dengan dikaruniai dua orang 

anak.
119

 Kehidupan rumah tangga terikat dengan hak dan 

kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami 

istri, mengetahui hak dan kewajiban itu merupakan langkah awal 

                                                             
118

Muhammad Haitsam Al-Khayyat, Al-Mar‟ah Al-Muslimah Wa Qudhiya Al-Ashr, 

diterjemahkan oleh Yahya Fathurrahman, Problematika Muslim di Era Modern, Cet.I; PT. 

Erlangga; Jakarta, 2009, h. 209. 
119

Informan NA, (40 tahun), Data di ambil dari Arsip BP4 Ktw. Barat  2017. 
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dan fundamental dalam upaya membangun keluarga bahagia yang 

di idam-idamkan, tidak menghormati hak dan kewajiban itu 

menyebabkan timbulnya pertengkaran dan keretakan. 

(8). Hak Suami dan Istri. Hak untuk mendapatkan kesenangan dari 

pasangannya, setiap suami dan istri memiliki hak untuk 

bersenang-senang dengan pasangannya dalam batas-batas yang 

telah di gariskan oleh Agama, setiap suami dan istri harus 

memenuhi keinginan pasangannya untuk bersenang-senang 

dengannya, dia tidak boleh menolak kecuali ada halangan yang di 

benarkan secara syari‟i seperti haid, semua ulama mengatakan 

bahwa seorang suami wajib berhubungan seks dengan istrinya. 

Agama mengharuskan menjaga kehormatan istrinya dalam aspek 

seksual, agar si istri tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, 

sepanjang dia mampu melakukannya. 

(9). Pergaulan yang baik. Setiap suami dan istri dituntut untuk 

mempergauli pasangannya dengan baik, artinya masing-masing 

dari mereka harus berusaha menyenangkan hati pasangannya, 

yaitu dengan cara berbicara dengan baik, menghormati pendapat 

pasangan, bersikap toleran, bekerjasama dalam kebajikan, tidak 

menyinggung perasaan, dan menghindari hal-hal yang dapat 

memicu perselisihan dan pertengkaran. 

(10).Saling Menghormati. Sepasang suami istri harus saling 

menghormati, jika salah satu dari mereka tidak melakukannya 
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pasti akan merusak seluruh tatanan keluarga, siapapun yang ingin 

di hormati pasangannya harus mau menghormati pasangannya 

lebih dahulu. Penghormatan istri dapat menambah kekuatan 

suami, dan kepribadian suami dapat memperkuat dan 

memperkokoh kedudukan istri, oleh karena itu setiap pasangan 

suami istri harus dekat dengan sikap saling menghormati dan 

menghindari sikap-sikap yang bisa merusak hal itu, 

penghormatan itu muncul di dalam ucapan dan tindakan, dan jika 

ada sesuatu yang perlu di kritik hendaknya di sampaikan dengan 

cara yang baik dan jauh dari caci maki. 

(11). Hak Anak-anak.
120

 Anak adalah yang di harapkan dari 

pernikahan, dan melahirkan keturunan merupakan salah satu 

tujuan terpenting dari pernikahan, sebab, anak merupakan benih 

(cikal bekal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi 

baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya 

sepanjang masa, oleh karena itu anak harus mendapat perhatian 

khusus agar mereka tumbuh sebagai generasi mudah yang 

mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi dan 

menyerahkan tongkat estafat kepada generasi berikutnya.  

   Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan 

memberikan jaminan yang cukup bagi kesehatan mereka, baik 

secara psikologis, fisiologis, intelektual maupun spiritual, untuk 

                                                             
120

Yusuf Al-Qardhawy, Malamih al-Mujtama„ al-Muslim Allaz‟i Nan Syuduha, 

Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Anatomi Masyarakat Islam, Jakarta; Pustaka Al--

Kautsar  Islam Utama, 1999, h. 303. 
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itulah Islam memberikan mereka hak-hak yang harus di tunaikan 

oleh ayah dan ibu mereka.     

b). Cemburu.  

Hasil wawancara informan APP, bahwa suaminya sering merasa 

cemburu buta, menuduh APP ada hubungan dengan lelaki lain tanpa 

alasan, bila keluar rumah APP dengan penampilan yang mempesona 

sering di tuduh macam-macam, begitu pula bicara melalui HP, 

mengakibatkan perselisihan/pertengkaran di dalam rumah/luar rumah 

bahkan depan anak-anak sering di bentak dengan kata-kata kasar, 

yang menyakitkan hati. 

Al-manawi berkata di dalam kitab Al-faidh, “ wanita yang paling 

mulia dan yang paling luhur cita-citanya adalah mereka yang paling 

pencemburu, maka orang mukmin yang cemburu pada tempatnya, 

ialah yang sesuai dengan sifat yang di miliki oleh Rabnya, barang 

siapa mempunyai sifat-sifat Allah, maka sifat tersebut berada dalam 

genggaman tangan-Nya dan mendekatkan diri hamba kepada rahmat-

Nya.” Kebanyakan dari kaum laki-laki (suami) mengharapkan rasa 

cemburu terhadap istri dan keluarganya. Maka, kita lihat mereka 

membiarkan istri-istri dan anak-anak serta saudara mereka berkeliaran 

di jalan-jalan dengan memamerkan perhiasan mereka, sehingga 



115 

 

 
 

memberikan peluang bagi orang hendak menodai kehormatan dan 

berbuat kerusakan pada diri mereka.
121

  

Abul Farajh menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul An Aira‟, 

bahwa muawiyah berkata, “ada tiga macam kesulitan: yaitu sifat 

pemaaf, mampu menahan lapar dan tidak berlebihan didalam 

memiliki rasa cemburu.”
122

 Cemburu merupakan dasar perjuangan 

amar ma‟ruf nahi mungkar, untuk itu, apabila tidak terdapat 

kecemburuan dalam hati seorang mukmin maka suda dapat di 

pastikan tidak ada dorongan untuk berjuang dan melakukan amar 

ma‟ruf nahi mungkar pada dirinya. 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam, pernah bersabda, 

“Sesungguhnya kecemburuan itu ada yang di sukai Allah dan ada 

yang di benci oleh-Nya, adapun kecemburuan yang di sukai adalah 

kecemburuan pada hal-hal yang pasti, sedangkan yang di benci oleh-

Nya adalah kecemburuan pada hal-hal yang tidak pasti (cemburu yang 

berlebihan).” 
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Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Kado Perkawinan (Cet; XXVI: Jakarta: Pustaka 

Azzam,2009), h. 512-13. Salah seorang penyair berkata: pandangan cinta meluruhkan segala 

kekurangan, sebagaimana pendangan penuh kebencian akan melahirkan aib, Sa‟ad berkata: 

“seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku pukul ia dengan pedang 

pada bagian yang tidak tumpul (untuk membunuhnya). Maka Rasulullah berkata: “apakah kalian 

takjub akan kecemburuan Sa‟ad, sehingga aku lebih cemburu daripada ia dan Allah jauh lebih 

cemburu daripada aku.” (HR. Bukhari Muslim). 
122

Lebih lanjut Abd Farajh berkata: “kemudian orang-orang arab mencemohkan 

perkataan muawiyah dengan perkataan mereka,” tidak berlebihan dalam cemburu merupakan 

sebagian dari kemuliaan”. Aku (Abul Farajh) sendiri tidak melihat pada pendapat mereka itu suatu 

celah, karena berlebih-lebihan itu merupakan hal melampaui batas dan merupakan kezhaliman 

terhadap pasangannya. Bangsa Arab juga menelaah pendapat yang di kemukakan oleh Qais bin 

Zuhair yang mengatakan, “aku tidak merasa cemburu sebelum aku melihat.” 
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Memiliki perasaan cemburu terhadap seseorang yang di cintai 

adalah sebuah hal yang wajar, suami mencemburui istri sebaliknya 

istri mencemburui suami dalam sebuah rumah tangga, keberadaan 

rasa cemburu wajib di hadirkan sebagai tanda bukti cinta, rasa 

memiliki, dan perasaan tidak rela jika ada pihak ketiga yang merebut 

kebahagiaan tersebut, cemburu memang perlu tetapi yang masuk akal 

bukan cemburu yang membabi buta. 

c). Gangguan pihak ketiga (perselingkuhan) 

Dari hasil wawancara informan NR, mengungkapkan bahwa 

pernikahan selama 8 tahun, akhirnya berpisah di sebabkan perselisihan 

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga di sebabkan suami bermain cinta dengan perempuan lain 

bernama R, antara ia dengan perempaun tersebut sudah tinggal bersama 

selama kurang lebih dua minggu, hal ini NR, ketahui dari SMS yang 

masuk ke ponsel suaminya. Dari pengakuan suaminya sendiri bahkan 

dari pengakuan perempuan selingkuhan tersebut.
123

  

Berkaitan dengan hal diatas, SW salah seorang ASN Guru di wilayah 

Sungai Rangit Kotawaringin Barat mengatakan, karena isteri dua kali 

kepergok berhubungan intim dengan laki-laki lain sampai mengakibatkan 

terkena penyakit kelamin yang pada ahirnya terganggu hubungan suami 

isteri namun suami tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya 

sebab melihat dengan kondisi anak-anak yang masih kecil tentunya 
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NR, (27 Tahun), Data di ambil dari Arsip Bp4 Kotawaringin Barat 2017. 
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sangat mengharapkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya, namun 

perselingkuhan terus berlanjut sampai di pergoki warga sekitar dan di 

adili oleh RT setempat yang pada akhirnya suami tidak tahan untuk 

menggugat cerai.
124

 

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki 

maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah 

dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, walaupun demikian, 

pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, 

dan budaya. 

Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang 

menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya di 

dominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan 

golongan, bahkan tidak memandang usia, sebenarnya fenomena ini tidak 

hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil ataupun di 

daerah, terlebih pengaruh media sosial melalui hand phone (HP) yang 

apabila tidak bijak di dalam menggunakan media sosial maka terjadilah 

perselingkuhan terselubung. 

Berita-berita mengenai perselingkuhan lebih banyak di sorot di kota 

besar karena di kota besar segala sesuatu lebih transparan termasuk 

dalam hal batasan norma-norma kendati perselingkuhan juga banyak 

terjadi di kota-kota kecil bahkan di pelosok pedesaan.  
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Perselingkuhan dalam rumah tangga menimbulkan dampak terhadap 

rumah tangga pelaku perselingkuhan sendiri, dampak terhadap rumah 

tangga di antaranya kurangnya kepercayaan dari anggota keluarga 

kepada pihak yang melakukan perselingkuhan serta kehilangan 

keharmonisan, hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga pada 

akhirnya dapat berakibat pada perceraian.  

Amato dan Rogers mengatakan bahwa perselingkuhan merupakan 

penyebab yang paling banyak terdaftar sebagai penyebab perceraian.
125

 

Studi yang di lakukan Amato dan Rogers terhadap lebih dari 2.000 orang 

yang telah menikah di Amerika untuk menguji pengaruh berbagai 

masalah dalam pernikahan terhadap perceraian, di temukan bahwa 

hubungan seks di luar nikah memberikan dampak pada perceraian dua 

kali lebih besar dari masalah lainnya.
126

 

Perselingkuhan terjadi di sebabkan oleh berbagai macam faktor dan 

faktor-faktor tersebut berbeda pada setiap orang, dampak yang di 

timbulkan dari perselingkuhan juga berbeda antara satu orang dengan 

yang lain.  

Nila kusmawati dan Srinadi, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

perselingkuhan juga menyebabkan hilangnya ketenteraman dalam rumah 
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Amato, P. R., Booth, A., Johnson dan Rogers, S. J. Alone Together: How 

Marriage in America is Changing,Cambridge; Harvard University Press 2009, h. 22. 
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Olson, M. M., Russell, C. S., Kessler dan Miller, R. B. 2002. Emotional Processes 

Following Disclosure of An Extramarital Affair. Journal of Marital and Family Therapy, October, 
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tangga. Ketenteraman yang di maksud adalah hilangnya keharmonisan, 

kurangnya perhatian, serta terganggunya perkembangan jiwa anak.
127

 

Problematika/perceraian yang paling besar bukan berasal dari pihak 

internal Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, akan tetapi adanya pihak ketiga (perselingkuhan), 

hal ini memberikan indikasi bahwa besarnya angka perselingkuhan yang 

terjadi dalam lingkup Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga menimbulkan banyak problem 

yang pada akhirnya dapat berakibat pada perceraian.
128

  

Mengingat besarnya dampak yang di akibatkan perselingkuhan serta 

banyaknya angka perselingkuhan yang terjadi, maka problematika yang 

terjadi dalam Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah besarnya angka perselingkuhan, 

sebagaimana hasil wawancara dari informan dan data Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawianan (BP4) Kotawaringin Barat yang 

penulis himpun, sebagai berikut : 

1) Suami punya perempuan idaman lain, 

2) Adanya pihak ketiga yang menggangu, 

3) Adanya perselingkuhan yang terjadi baik dari pihak laki-laki maupun 

dari pihak perempuan, 

4) Penyalahgunaan media sosial, 
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Nilakusmawati, D. P. E. & Srinadi, I. G. A. M. 2007. Perselingkuhan dan 

Perceraian (Suatu Kajian Persepsi Wanita), Ejournal,  Juli, 6 (2). 
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5) Perselingkuhan dan masalah ekonomi, 

6) Perselingkuhan menjadi faktor utama penyebab perceraian. 

Walaupun terbongkarnya sebuah perselingkuhan tidak secara 

langsung mengakibatkan perceraian, namun hubungan tersebut dapat 

mengikis rasa percaya dan apabila terjadi terus-menerus akan 

berujung pada perceraian.
129

  

Melihat dari besarnya angka perselingkuhan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) baik laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan timbulnya 

problematika/perceraian dalam lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, bukan berasal dari 

lingkup internal keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetapi 

adanya pihak ketiga.  

Tidak semua pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah 

tangga dalam satu atap, adakalanya di karenakan suatu sebab tertentu 

mereka berpisah untuk waktu yang lama, biasanya kepergian tersebut 

terkait dengan urusan bermacam-macam atau bahkan urusan perceraian.  

Seorang suami terpaksa meninggalkan istri untuk mencari 

penghidupan yang layak, sementara sang istri tinggal di rumah mengurus 

anak-anaknya, kepergian suami untuk pencaharian/atau bertugas tentu 

satu hal yang wajar sepanjang kepergiannya jelas dan selalu memberi 

kabar (ada komunikasi), namun masalah akan timbul jika suami tak 

pernah sedikit pun memberi kabar. 

                                                             
129

 “N” (31 tahun) “R” (26 tahun) “NN” (29 tahun)”, Wawancara dan Arsip BP4 

Kotawaringin Barat 2017. 
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Kepergian suami tanpa memberi kabar memang membuat bingung 

anggota keluarga, terutama istri karena berkaitan erat dengan status 

perkawinannya, disamping itu hal tersebut mengakibatkan nafkah yang 

seharusnya di terima oleh istri menjadi terbengkalai.  

Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang berapa lama seorang 

istri harus menunggu. Ada yang berpendapat 7 tahun, 8 tahun, atau hanya 

cukup 4 tahun saja, namun di balik perbedaan tersebut mereka sepakat 

bahwa istri yang di tinggalkan oleh suami haram untuk menikah dengan 

laki-laki lain selama belum ada peristiwa hukum yang mengubahnya, 

artinya, sebelum ikatan tersebut di nyatakan putus, maka ia masih 

berstatus sebagai istri dari seseorang betapapun ia tidak tahu kapan 

suaminya akan kembali. 

Pendapat ulama tersebut sejalan dengan firman Allah swt yang 

menyatakan bahwa putusnya perkawinan hanya di sebabkan oleh adanya 

kematian dan perceraian. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an ; 
130

 

جا يَ تَ َربَّصۡ  َويََذُروَن أَز ۡ  َن ِمنُكمۡ  َوٱلَِّذيَن يُ تَ َوفَّو ُىر ۡ  بَ َعَة َأشۡ  َن بِأَنُفِسِهنَّ َأرۡ  وََٰ
  ۡۖ راۡ  َوَعش

 

Artinya; “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menangguhkan 

dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari.”
 131

 

 

Dan firman Allah Ta‟ala dalam Al-Quran ; 
132
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ِِتِنَّ َوَأحٓۡ ُُتُ ٱلنَِّساۡ  ٱلنَِّبُّ ِإَذا طَلَّق أَي َُّهآۡ يََٰ  ةَ ۡ  ُصواْ ٱلۡ  َء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ  .... ۡۖ ِعدَّ
Artinya; “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka 

hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi 

iddahnya yang wajar…”
133

 
 

Dalil di atas menunjukkan bahwa jika belum ada kematian atau 

perceraian maka status perkawinan masih sah, sehingga perempuan yang 

belum di tinggal mati atau belum di cerai oleh suaminya haram menikah 

dengan laki-laki lain. Undang-undang Perkawinan dan Komplikasi 

Hukum Islam (KHI) pada pasal 38 dan pasal 113 menyatakan bahwa, 

“perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan 

pengadilan.” 

Perkawinan dapat putus karena atas putusan Pengadilan di perlukan 

untuk membantu para istri menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kepergian suami dalam jangka waktu yang lama dan tanpa member kabar 

(loss contact), sebab bagaimanapun juga, istri yang di tinggalkan begitu 

saja tanpa nafkah dan lahir batinnya, status maritalnya menggantung tidak 

jelas, mempunyai suami tapi seperti tidak mempunyai suami, kalau ingin 

menikah lagi, hal tersebut haram hukumnya, sementara sebagai 

perempuan biasa ia sangat merindukan kehadiran laki-laki di sampingnya, 

oleh karena itu, untuk mengurangi penderitaan tersebut ia memerlukan 

perlindungan hukum agar dapat menikah dengan laki-laki lain sebagai 
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pengganti suaminya yang menghilang, karenanya, agar ia memperoleh 

kepastian hukum maka ikatan perkawinan dengan suaminya yang lama 

harus di putus terlebih dahulu. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan 

bahwasanya suami yang meninggalkan istri tanpa memberi kabar dalam 

waktu yang relative lama dan tanpa memberikan nafkah, tidak secara 

otomatis mengubah status perkawinan, untuk mendapatkan kepastian 

hukum mengenai status maritalnya, seorang istri yang di tinggalkan lebih 

dari dua tahun dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan, 

selanjutnya pengadilan melakukan pemanggilan sampai tiga kali, apabila 

tergugat (suami) tidak hadir maka di putuskan secara verstek dan talak di 

jatuhkan oleh Hakim, dengan demikian, merupakan kesalahan besar jika 

seseorang menganggap kepergian suami dalam jangka waktu yang lama 

secara otomatis memutuskan perkawinan, tanpa proses sidang pengadilan. 

Sebagian istri mengeluh bahwa suaminya suka memandang wanita 

lain, bahkan ada yang suka memperhatikan wanita lain.
134

 Pertama-tama 

kami nyatakan bahwasanya Allah ta‟ala telah memerintahkan kepada kita 

untuk menahan pandangan mata kita dari hal-hal yang di haramkan, 

Allah swt berfirman ; 
135
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رِِىمۡ  َأب ۡ  ِمِننَي يَ ُغضُّوْا ِمنۡ  ُمؤۡ  ُقل لِّل ۡ  َفظُوْا فُ ُروَجُهمۡ  َوَيح ۡ  صََٰ ِلَك أَز ۡ  َكىَٰ ۡ  ذََٰ

ۡ  هَلُم ِت َيغۡ  ُمؤۡ  نَ ُعوَن َوُقل لِّلۡ  ِبَا َيص ۡ  ِإنَّ ٱللََّو َخِبيُ  ۡ   ۡ  َن ِمنۡ  ُضضۡ  ِمنََٰ

رِِىنَّ َوَيحۡ  َأب َََهَر ِمنِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ ۡ  َن فُ ُروَجُهنَّ َواَل ُيبۡ  َفظۡ  صََٰ  ۡۖ َىاۡ   َما 

 ۡ  ِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعوَلِتِهنَّ َأوۡ  َواَل ُيب ۡۖ َن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلىَٰ ُجُيوِِبِنَّ ۡ  ِربۡ  َيضۡ  َول

 ۡ  ِء بُ ُعوَلِتِهنَّ َأوٓۡ نَاۡ  َأب ۡ  ِئِهنَّ َأوۡٓ نَاۡ  َأب ۡ  ِء بُ ُعوَلِتِهنَّ َأوٓۡ َءابَا ۡ  ِئِهنَّ َأوٓۡ َءابَا

ِِنِنَّ َأوۡ  ِإخ ِِنِنَّ َأوۡ  ِإخ ٓۡ ِن بَ  ۡ  وََٰ ِِتِنَّ َأو ۡٓ َبِن  ۡ  وََٰ  ۡ  َما َمَلَكت ۡ  ِئِهنَّ َأوٓۡ ِنَسا ۡ  َأَخوََٰ

ِبِعنَي َغيۡ  َأي نُ ُهنَّ َأِو ٱلتََّٰ  ۡ  ِل ٱلَِّذيَن ملَ ۡ  بَِة ِمَن ٱلرَِّجاِل َأِو ٱلطِّفۡ  ِإرۡ  ِر أُْوِل ٱلۡ  مََٰ

ِفنَي ۡ  مَلَ َما يُخۡ  ُجِلِهنَّ لُِيعۡ  َن بَِأرۡ  ِربۡ  َواَل َيض ۡۖ ءِ ٓۡ رََِٰت ٱلنَِّساۡ  َىُرواْ َعَلىَٰ َعوۡ  َيظ

يًعا أَيَُّو ٱلۡٓ َوتُوبُو ۡ  ِمن زِيَنِتِهنَّ   ِْلُوَن ۡ  ُتف ۡ  ِمُنوَن َلَعلَُّكمۡ  ُمؤۡ  اْ ِإََل ٱللَِّو َجَِ

Artinya; “katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha 

mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang 

beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, 

dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada 

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara 

laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-

putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- 

budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 
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kakinyua agar di ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung.
136

 
 

Memandang wanita merupakan malapetaka dan bencana yang sangat 

dahsyat, dalam kitab Sahih Al-Bukhari Dan Sahih Muslim menyatakan 

Usman bin Zaid meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallahu „alaihi 

wasallam bersabda: 

َنةً   َأَضرَّ َعَلى الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ  َما تَ رَْكُت بَ ْعِدى ِفت ْ
“Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan 

para lelaki selain fitnah wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim)
 137

 

 

Dalam sebuah atsar di nyatakan bahwa Abdullah bin Mas‟ud pernah 

berkata: “menjaga mata lebih berat dari pada menjaga lidah.” 

Saya momohon kepada Allah agar berkenan menerangi hati kita 

semua, dan menjadikan apa yang kita ucapkan sebagai hujjah yang 

merugikan kita. 

Pertama : Nasehat Untuk Suami.
138

  

a) Anda harus rajin mengontrol hati anda, karena bencana terbesar yang 

melanda umat sekarang ini adalah rakusnya hati, sebab salah satu 

kesempurnaan iman ialah kemampuan untuk menahan pandangan 

mata dari hal-hal yang di haramkan oleh Allah ta‟ala, tidak hanya itu 

menahan pandangan mata merupakan salah satu hal yang harus di 

jaga agar hati manusia tetap sehat, dan ketika itulah anggota tubuhnya 

pun tetap sehat, maka periksalah kalau ada aib lain yang bisa menjadi 
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salah satu penyebab mengapa anda melepaskan pandangan mata anda 

kepada sesuatu yang haram.  

b) Renungkanlah saudaraku bahwa memandang adalah kenikmatan 

sesaat yang di ikuti dengan ratapan dan penyesalan, karena sabar 

terhadap syahwat lebih mudah terhadap sabar yang di timbulkan oleh 

syahwat. Mari kita renungkan ucapan Ibnul Qayyim dalam al-fawaid 

mengatakan: “Sabar terhadap syahwat lebih mudah daripada sabar 

terhadap apa yang di timbulkan oleh syahwat, karena syahwat akan 

menimbulkan penderitaan dan hukuman, atau memangkas 

kenikmatan yang lebih sempurnah darinya atau menyia-nyiakan 

waktu dengan ratapan dan penyesalan…” 

c) Hindarilah mengunjungi tempat-tempat mesum dan maksiat, atau 

melihat gambar-bambar dan video yang terlarang melalui media 

apapun. Ini adalah pintu yang harus di tutup, karena mustahil kita 

bisa menahan pandangan mata bila kita selalu mengunjungi tempat-

tempat maksiat semacam itu melalui media apapun. 

d) Anda harus berjuang keras. Karena sebagaimana anda ketahui bahwa 

surgaku dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka 

sesuatu yang anda lihat tanpa perjuangan yang keras mustahil anda 

dapatkan sebagaimana Rasulullah Shallahu „alaihi wasallam bersabda 

; dari Anas bin Malik  radhiyallahu‟anhu  bahwasanya 

Rasulullah  shallallahu‟alaihi wasallam  bersabda ; 

ِت اْْلَنَُّة بِاْلَمَكارِِه  َهَواتِ ُحفَّ ِت النَّاُر بِالشَّ َوُحفَّ  
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“Surga itu di liputi perkara-perkara yang dibenci (oleh jiwa) dan 

neraka itu di liputi perkara-perkara yang disukai syahwat.”(HR. 

Muslim).
139

 

 

e). Ketika anda melepaskan pandangan anda hendaknya anda mengingat 

bahwasanya pandangan Allah ta‟ala lebih cepat sampai kepada anda 

di banding pandangan anda kepada sesuatu yang haram, jadi malulah 

pada pandangan anda kepada sesuatu yang haram, malulah pada 

pandangan Allah ta‟ala kepada anda. 

f). Anda harus memanjatkan doa kepada Allah ta‟ala agar Dia berkenan 

membebaskan anda dari penyakit ini, dan jangan melupakan waktu-

waktu saat doa kita lebih mudah di kabulkan, jangan lupa berdoa di 

sepertiga malam yang terakhir. 

g) Jika anda berbuat dosa segeralah memperbaharui taubat anda, jangan 

sekali-kali masuk ke dalam gerbang setan. Pilihlah jalan yang baik 

dan hindarilah jalan yang buruk.
140

  

d). Adanya jarak antara suami dan istri (kurang komunikasi) 

Salah satu penyebab problematika dalam rumah tangga Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah adanya 

jarak antara suami dan istri di sebabkan terlalu banyak tugas di luar daerah 

yang membuat anggota Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat sibuk dalam menjalankan tugas yang di 

berikan sehingga mengakibatkan jarang berkomunikasi dan bertemu 

dengan keluarga mereka.  
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti, “NN” bahwa: problematika 

yang terjadi dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang sering kita lihat adalah adanya jarak 

antara suami dan istri, penempatan tugas yang berjauhan dengan istri 

menjadi salah satu problem yang sering terjadi.
141

 

Berbeda halnya yang di katakan oleh YS salah seorang ASN 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa adanya jarak serta 

kurangnya komunikasi kedua pasangan/tidak ada keterbukaan antara 

suami dan istri.
142

 

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa problematika 

dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat di sebabkan oleh jarak yang memisahkan tempat 

tinggal antara suami dengan istri serta kurang komunikasi sehingga timbul 

ketidak cocokan di antara mereka dan saling pengertian sehingga 

menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berujung kepada 

perceraian. 

Bahkan suami/istri juga memiliki kesempatan untuk melakukan 

perselingkuhan, karena jarak yang jauh tidak memungkinkan suami untuk 

mengawasi istri secara langsung dan begitupula sebaliknya.  

Kehidupan sehari-hari suami/istri Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga lebih banyak di isi dengan 
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interaksi dengan orang lain selain suami/istri, hal ini menjadi salah satu 

jalan atau kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, di satu sisi, 

mereka tidak setiap hari bertemu dengan suami/istri sehingga tidak ada 

yang menjadi pengontrol interaksi suami/istri dengan orang lain. 

 Pengawasan dalam jarak jauh tentunya berbeda dengan pengawasan 

jarak dekat. suami/istri tidak bisa melihat kehidupan keseharian 

suami/istri-nya secara langsung, sehingga selama beberapa waktu, 

suami/istri dapat melakukan perselingkuhan tanpa di ketahui oleh 

suami/istri.  

e). KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 

Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga  harmonis, 

bahagia dan saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga 

yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan 

dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, 

seksual, emosional, maupun penelantaran.  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat di sebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama, terlebih-lebih di era terbuka dan informasi yang 

kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa 

terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah 

tangga. 
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Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang  PKDRT pada 

pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam 

Undang-Undang ini meliputi (1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak 

angkat dan anak tiri);  (2)  Orang-orang yang mempunyai hubungan 

keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada nomor pertama 

karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan 

besan); dan/atau (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 

menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).
143

 

Dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami 

dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, 

jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan 

kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu 

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.  

Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan 

psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua 
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belah pihak yang bertentangan, seorang suami atau istri harus bisa saling 

menghargai pendapat pasangannya masing-masing. 

Selanjutnya informan SBU, umur 36 tahun, dari data Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kotawaringin 

Barat, bahwa SBU melapor keatasan suaminya untuk mengajukan 

gugutan cerai terhadap suaminya dengan alasan KDRT. S 

Setiap orang tentu menginginkan rumah tangganya tentram dan 

bahagia, namun, adakalanya keinginan tersebut tidak terwujud, kadang 

perselisihan dan pertengkaran tidak jarang mewarnai kehidupan rumah 

tangga kami, diantara kami selalu sering bertikai dan beradu mulut, dan 

tidak ada yang mengalah masing-masing pada egonya hingga penyiksaan 

selalu informan alami.
144

 

Sehubungan dengan uraian di atas, dari bentuk problematika yang ada 

dalam lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah KDRT. sebagaimana hasil 

wawancara yang penulis himpun dari informan adalah sebagai berikut: 

a) Adanya kekerasan dalam lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.   

b) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

c) Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. 

d) Tidak ada kecocokan dan saling pengertian sehingga menyebabkan 

keretakan dalam rumah tangga anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) 
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Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berujung pada 

perceraian.  

e) Bentuk problematika dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat karena tidak adanya saling 

kepercayaan dalam rumah tangga. 

f) problematika dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

kurangnya pengertian dari keluarga terhadap tugas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan masih 

kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kehidupan berumah tangga 

sehingga sering timbul konflik.
145

. 

Silang pendapat, marah-marahan, saling diam, adalah menu sehari-

hari orang berumah tangga, dan itu terhormat, hari ini berbaikan, esok 

bertengkar, bulan ini bermesraan, bulan depan saling mendiamkan, 

tahun ini bergandengan tangan bisa jadi tahun depan berselisih paham, 

tidak mengherankan, memang begitulah romantika kehidupan orang 

rumah tangga, mengasikkan sekaligus menantang, justru menjadi 

sangat aneh dan janggal jika dalam rumah tangga tak pernah terjadi 

pertengkaran, mungkin saja anda, tapi tentu sangat langka.
146

 

Hanya saja, meskipun pertengkaran dan perselisihan dalam 

kehidupan rumah tangga itu wajar, bukan berarti keadaan tersebut 
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perlu di tumbuh kembangkan, pertengkaran pada dasarnya adalah 

sebuah bentuk sosialisasi yang negatif, akan tetapi dapat berdampak 

positif, bergantung cara menyikapinya. 

Perlu di garis bawahi adalah ketika terjadi pertengkaran, wajib 

hukumnya bagi pasangan suami istri untuk menjaga perkataan dan 

tindakan walau sesengit apa pun perselisihan yang terjadi, namun 

bukan saja menghindari kekerasan fisik, masing-masing suami istri 

juga harus menjauhkan diri dari perkataan kotor apalagi perkataan 

yang berimplikasi hukum, seperti yang terjadi pada pasangan WI dan 

ETP (nama inisial) dalam ilustrasi kasus di atas, dalam keadaan 

emosional ETP mengucapkan kata-kata talak, “Aku ceraikan kamu” 

bahkan diperkuat dengan tulisan “Aku Ceraikan Kamu Dengan Talak 

Tiga” Perkataan seperti ini mengandung makna bahwa seseorang 

suami telah menceraikan istrinya. 

Menurut ajaran Islam, apabila suami mengungkapkan kata-kata ini 

kepada istri maka jatulah talak kepadanya, artinya, ungkapan talak 

tersebut adalah sah untuk memutuskan perkawinan, begitupula dengan 

ucapan “Sekarang engkau menjadi haram bagiku”. Talak yang di 

ucapkan melalui sindiran atau kinayah adalah talak yang di ucapkan 

tidak secara jelas atau terang-terangan, namun secara inplisit 

menunjukkan itikad untuk bercerai.
147
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Inilah ungkapan-ungkapan di atas tanpa di sadari sering di ucapkan 

oleh para suami ketika sedang marah kepada istrinya, sehingga 

kadang-kadang istri merasa bimbang apakah sudah jatuh talak atau 

belum.  

Ungkapan-ungkapan tersebut memang tidak secara jelas 

menunjukkan keinginan untuk menceraikan istri, namun bila di 

perhatikan akan tampak kesan bahwa suami tidak lagi membutuhkan 

istrinya, ungkapan inilah yang di sebut sebagai talak kinayah atau 

sindiran, kendati bermakna talak namun jika masih terbatas pada 

sindiran dan tidak dilafalkan secara jelas, maka ungkapan tersebut 

tidak mempunyai inplikasi hukum atau tidak jatuh talak. Sehingga, 

hubungan suami istri masih sah seperti sedia kala, meskipun tidak 

berimplikasi hukum, seyogyanya seorang suami menghindari kata-kata 

tersebut, di samping menyakitkan perasaan istri, kata-kata seperti 

diatas juga dapat memicu perpecahan dalam rumah tangga. 

Seorang istri berhak mendapat perlakuan yang baik dan adil dari 

suaminya, hak-haknya harus di perhatikan dengan semestinya, tidak di 

kurangi dan tidak di lebih-lebihkan. Suami harus bersikap adil dan 

baik kepada istrinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin dan 

kepala keluarga. Allah ta‟ala menjadikan suami sebagai kepala 

keluarga dan mengharuskan istrinya untuk patuh kepadanya dan 

tinggal di rumahnya. 
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Allah subhanahu wata‟ala memberinya otoritas juga untuk 

mendidik dan memberikan pelajaran kepada istrinya, hal ini tidak akan 

berjalan dengan baik apabila suami di berikan hak mutlak (tak 

terbatas) untuk berbuat dan bertindak sesuka hatinya, oleh karena itu 

agama mengharuskan suami bertindak secara adil, agar kehidupan 

rumah tangga berjalan yang benar, untuk mencapai tujuan yang di 

harapkan.
148

 

Ayat al-Qur‟an dan al-Hadist mengingatkan suami agar bertindak 

adil, tidak sewenang-wenang, mendatangkan keuntungan, menghindari 

kerugian, menebar kasih sayang dan menjauhi kekerasan, Allah swt 

berfirman:
149

   

َسرُِّحوُىنَّ  ۡ  ُروٍف َأوۡ  ِسُكوُىنَّ ِبَعۡ  َن َأَجَلُهنَّ َفَأمۡ  َء فَ بَ َلغٓۡ ُُتُ ٱلنَِّساۡ  َوِإَذا طَلَّق
ِلَك فَ َقد ۡ  َعلۡ  َوَمن َيف ۡ  َتُدواْ ۡ  ِسُكوُىنَّ ِضَرارا لَِّتعۡ  َواَل ُتُ  ُروفۡ  ِبَع َََلَم  ۡ  ذََٰ

  ... ۥ َسوُ ۡ  َنف

“Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah 

mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki 

mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu 
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menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” 
150

 

 

Rasulullah Shallallhu „Alaihi Wasallam bersabda:  

َخيْ رُُكْم  -صلى اهلل عليو وسلم-َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َقاَلْت َقاَل َرُسوُل اللَِّو 
رُُكْم َلْىِلى.  رُُكْم َلْىِلِو َوأَنَا َخي ْ  َخي ْ

Artinya; “Aisyah radhiyallahu „anha berkata: “Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang 

paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik 

terhadap keluargaku.” (HR. At-Tirmidzi).
151

  

 

Seorang suami di larang menyakiti istrinya baik secara fisik maupun 

mental. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan dari Hakim bin 

Mu‟awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya di nyatakan bahwa ia berkata 
152

: 

ثَ َنا ثَ َنا ِإْْسَِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  ُمَعاِويَةَ  ْبنِ  َحِكيمِ  َعنْ  اْلَباِىِليُّ  قَ َزَعةَ  أَبُو َرنَاَأْخب َ  ََحَّادٌ  َحدَّ
َأْن تُْطِعَمَها ِإَذا  َقالَ  َعَلْيوِ  َأَحِدنَا َزْوَجةِ  َحقُّ  َما اللَّوِ  َرُسولَ  يَا قُ ْلتُ  َقالَ  أَبِيوِ  َعنْ  اْلُقَشْيِيِّ 

َو، َواَل تُ َقبِّْح، َواَل تَ ْهُجْر ِإالَّ ِف َطِعْمَت، َوَتْكُسوَىا ِإَذا اْكَتَسْيَت، َواَل َتْضِرِب الَوجْ 
 .اْلبَ ْيتِ 

Artinya; “Ya Rasulullah, apa hak istri kita atas kita? Beliau menjawab 

: Engkau harus memberinya makan jika engkau makan, engkau harus 

memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, 

jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan menjauhinya kecuali di 

dalam rumah”.
 153

 
 

Dalam syarahnya di jelaskan bahwa larangan memukul wajah di 

sini di karenakan wajah merupakan anggota badan yang paling mulia 
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dan paling menonjol. Sedangkan larangan menjelek-jelekkan di sini 

berarti larangan mengucapkan kata-kata yang jelek dan mencaci maki, 

karena hal itu akan menyakiti hatinya, maka tidak boleh di lakukan. 

Memukul berarti menyakiti secara fisik dan mengucapkan kata-kata 

yang jelek berarti menyakiti secara mental, seorang suami harus 

menghindari kedua macam tindakan yang menyakiti tersebut dalam 

bentuk apapun, termasuk dalam kategori menyakiti secara mental ialah 

cemburu, bermuka masam, berteriak, melotot, mengabaikan 

pertanyaan, tidak mendengarkan pembicaraan, tidak peduli, tidak 

perhatian, tidak memenuhi permintaan yang halal, dan lain-lain baik 

berupa ucapan, isyarat, tatapan mata, ejekan, tidak mau menegur dan 

sebagainya. 

Melihat dari bentuk-bentuk problematika di atas yang ada dalam 

lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat, di sebabkan karena sebagai akibat sosialisasi 

yang kurang, pemahaman para personil Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam aturan perkawinan masih 

kurang, serta kesadaran dan ketaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat masih kurang dan penegakan hukum 

dan sanksi terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang Melanggar masih kurang/lemah.  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di ketahui bahwa yang menjadi 

penyebab timbulnya problematika yang paling signifikan dalam keluarga 
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ASN Kabupaten Kotawaringin Barat adalah masalah primer (masalah 

ekonomi, sandang, pangan dan papan) dan masalah sekunder. Menangani 

masalah primer yaitu masalah ekonomi (sandang, pangan dan papan) 

dalam keluarga Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah 

melakukan langkah-langkah sebagai upaya dalam menangani 

permasalahan tersebut di antaranya Koperasi, bagi anggota yang 

memiliki kebutuhan yang mendesak dalam keluarganya bisa meminjam 

uang koperasi, di sisi lain masalah papan kami telah menyediakan 

tempat tinggal berupa asrama BTN dan perumahan murah di berbagai 

tempat di Kotawaringin Barat.
154

 

Melihat hal di atas, dalam pandangan peneliti hendaknya  masing-

masing pasangan harus pandai-pandai mengatur masalah kebutuhan atau 

masalah ekonomi dalam keluarga setidaknya dengan cara; selalu 

bersyukur atas apa yang Allah berikan, mampu bersabar jika sedang 

mengalami kesulitan ekonomi, giat dan gigih berusaha untuk 

mendapatkan rejeki, tidak mengenal putus asa dalam meraih rejeki yang 

halal dan thayib, suami dan istri saling terbuka dan bekerja sama dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak saling menyalahkan saat 

terjadi kekurangan ekonomi, menjauhi perbuatan haram dan tercela 

dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, bersikap hemat dan 
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bergaya hidup sederhana, menjauhi gaya hidup glamour, suami istri 

berusaha mencari solusi bersama dan lain-lain. 

Hendaknya suami dan istri berusaha mencari solusi bersama saat 

mengalami konflik dan permasalahan ekonomi keluarga, dalam 

suasana jiwa yang sakinah, mawadah wa rahmah, suami dan istri 

duduk berdua, tanpa emosi, tanpa kemarahan, tanpa suasana yang 

tertekan, berusaha menemukan solusi yang paling tepat atas persoalan 

ekonomi keluarga yang menghimpit, buatlah skema dan rencana 

bersama untuk keluar dari kesulitan keuangan, buat beberapa plan, jika 

plan satu tidak bisa terlaksana bisa menggunakan plan lainnya. 

Selanjutnya masalah sekunder, dalam masalah sekunder ini seperti 

tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, cemburu, 

perselingkuhan KDRT, sehingga terjadi problematika (perceraian) 

dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Hal ini di sebabkan karena penerapan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan internal Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyangkut perceraian 

(talak) bagi anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum belum efektif, baik di lihat 

dari aspek sosialisasi, aspek pemahaman para anggota Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, aspek 

kesadaran dan ketaatan, serta aspek penegakan hukum dan sanksi 
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terhadap para Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang melanggar. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan 

langkah-langkah sebagai upaya dalam menangani problematika dalam 

lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat agar perkawinan yang bertujuan mulia dapat 

terjaga. Adapun upaya efektif yang perlu di lakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:  

a) Perlu keterlibatan semua pihak untuk ikut serta melakukan 

sosialisasi, karena dengan keterlibatan semua pihak melakukan 

sosialisasi, para Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh masyarakat akan 

semakin mengenal dan seterusnya mentaati Peraturan Perundang-

undangan Hukum Nasional dan Ketentuan Internal ASN.  

b) Perlu keterlibatan semua pihak untuk ikut serta mengawasi pember-

lakuan UU ini, masyarakat harus tegas melaporkan berbagai 

tindakan pelanggaran UU ini, namun di sisi lain para penegak 

hukum pun harus ikut siap menanggulanginya dan, 

c) Perlu adanya penegakan hukum dan sanksi secara objektif, 

konsisten dan transparan agar melahirkan azas keadilan menurut 

pertimbangan kesebandingan antara kebutuhan pribadi dan 

kebutuhan masyarakat secara umum. Azas keadilan itu 

diantaranya ada yang di dasarkan pada "kesamarataan", yaitu 
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berarti tiap anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat atau masyarakat mendapat bagian 

yang sama.  

Ada yang di dasarkan pada "kebutuhan", yaitu adanya 

kesebandingan dalam memberlakukan hukum terhadap setiap 

anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat atau masyarakat (tidak memandang jabatan, 

kekayaan dan status sosial), ada pula yang di dasarkan pada 

"kualitas", dan ada yang di dasarkan pada "prestasi" seseorang 

(obyektif)
155

.  

Ketiga hal tersebut di atas menjadi keharusan dalam rangka 

menjaga fungsi dan kedudukan UU perkawinan dalam sistem 

ketatanegaraan kita, karena itu menurut Satjipto Rahardjo sosialisasi 

merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial sebab 

untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai 

dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, di butuhkan suatu kesadaran 

yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang di sebut dengan kesadaran 

hukum. Namun kesadaran hukum tersebut tentunya tidak begitu saja 

tumbuh dengan sendirinya pada diri seseorang, tetapi perlu adanya suatu 

proses yang tidak pendek untuk menumbuhkannya.
156
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Lihat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam 

Masyarakat, Jakarta, Rajawali Press, 1982, h. 228. 
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Kesadaran tersebut dapat di tumbuhkan melalui berbagai cara 

seperti pengkhabaran, pemberitahuan, pendidikan, maupun pengajaran. 

Melalui cara-cara tersebut diharapkan seseorang akan menjadi tahu 

mengenai apa isi normatif yang terkandung di dalam kaidah-kaidah 

hukum yang ada. Kemudian setelah seseorang tahu akan kaidah 

hukumnya, maka ia akan berusaha menyesuaikan segala prilakunya 

dengan tuntutan kaidah hukum tersebut. 

Selanjutnya proses tersebut biasanya akan berlanjut pada proses 

pembangkitan rasa patuh dan setia yang tidak hanya menanamkan 

pengetahuan baru (kognisi) saja tetapi dengan proses ini akan 

menggugah perasaan (afeksi) pada diri seseorang yang akan 

menumbuhkan dan membentuk sikap positif yakni rasa taat yang ikhlas 

terhadap kaidah hukum. Kesemua proses tersebut di ataslah yang di 

sebut sebagai proses sosialisasi. 

Dari uraian tersebut terlihat betapa sosialisasi itu dapat 

memberikan dampak yang positif bagi bekerjanya hukum dengan efektif 

untuk dapat mengontrol dan mengendalikan pola tingkah laku anggota 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

dan masyarakat tanpa harus menggunakan sanksi ataupun kekerasan 

karena kesadaran dan kataatan yang ada pada diri seseorang bukan 

tumbuh atas dorongan dan kesadaran dirinya sendiri tetapi terdorong 

olah rasa takut saja terhadap sanksi/hukuman yang akan ia peroleh jika 
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tidak mentaatinya dan ketaatan ini hanyalah ketaatan yang sifatnya 

sesaat dan tidak efektif. 

Soetandyo Wingjosoebroto menegaskan bahwa ketaatan yang ada 

pada diri seseorang itu ada 2 macam yakni ketaatan yang bersifat 

obidiance yakni yang tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri misalnya 

seperti dengan melakukan penyuluhan hukum atau yang di sebut dengan 

sosialisasi hukum dan ketaatan yang bersifat complience yakni karena 

adanya faktor yang mempengaruhinya misalnya dengan adanya sanksi 

bagi masyarakat yang melanggar aturan norma yang ada.
157

 

Banyak cara sosialisasi yang dapat di lakukan seperti dengan 

seminar terbuka, pemberitaan di koran dan televisi, selebaran-selebaran 

ataupun pamflet yang dibagikan lengsung pada pengemudi kendaraan di 

jalan dan masih banyak lagi cara-cara lainnya, baru setelah proses 

tersebut berlanjut aparat dapat melakukan pengawasan langsung di 

lapangan untuk mengefektifkan peraturan tersebut, yang tentunya harus 

ada kesungguhan dari para aparat untuk mensosialisasikan dan meng-

awasinya dan tentunya hal ini membawa dampak pula bagi pelaksanaan 

hukum dalam mengendalikan masyarakat sehingga tercipta suasana yang 

tertib, damai dan adil.  

Proses sosialisasi menjadi tersendat-sendat bila dalam 

pelaksanaannya tidak ada kemauan dan kesungguhan yang kuat dari para 

aparat penegak hukum sehingga kontrol sosial lewat proses ini pun 
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kurang membuahkan hasil yang baik, selain itu moral/mental para aparat 

yang menjadi sorotan masyarakatpun turut andil karena dalam hal ini 

terdapat kecenderungan yang kuat pada masyarakat kita untuk selalu 

mengidentifikasikan hukum dengan aparat penegaknya.  

Apabila aparat penegak hukumnya buruk/tidak di sukai maka 

masyarakat menganggap bahwa hukumnya pun buruk sehingga buruk 

pula penerapannya sebaliknya jika aparat penegak hukumnya baik maka 

akan baik pula dampaknya, akibatnya jika hal demikian terus melekat 

pada keyakinan masyarakat maka proses kontrol sosial lewat 

sosialisasipun akan terhambat dan masyarakat tidak mau tau akan aturan 

tersebut atau timbul kepura-puraan rakyat untuk mentaati kaidah 

tersebut. 

B. Menumbuhkan Kesadaran dan Ketaatan Para Anggota Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Soerjono Soekanto memberikan pengertian berdasarkan pendapat 

B. Kutschincky, bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi 

abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan 

ketenteraman yang di kehendaki atau ditandai indikator pengetahuan 

tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola 

perilaku hokum.
158

 

Membicarakan tentang kesadaran hukum tidak terlepas dari 

rumusan atau pengertian kesadaran hukum, menurut Mahadi, 
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kesadaran hukum adalah kesadaran yang benar-benar di rasakan secara 

naluriah (instingtif). Kesadaran itu di tempa oleh pergaulan hidup 

manusia di suatu tempat, untuk mencapai keadilan yang menjadi 

tujuan manusia. Kesadaran hukum memancarkan petunjuk tentang 

tingkah laku manusia.
159

  

Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaran hukum ini tidak lain 

adalah suatu kesadaran yang mendasar yang ada dalam kehidupan 

manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hokum.
160

 

Jadi adanya kesadaran hukum adalah sebagai suatu mediator antara 

hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun secara 

kolektif, karena kesadaran hukum seringkali di anggap sebagai faktor-

faktor mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola 

perilaku manusia di dalam masyarakat. 

Berbicara masalah kepatuhan hukum tidak mungkin terlepas dari 

masalah kesadaran hukum, karena antara keduanya mempunyai 

hubungan yang erat, sebagaimana di ketahui bahwa orang mudah 

tumbuh kepatuhan hukumnya apabila ia menyadari pentingnya hukum, 

bagaimana pula seseorang dapat mematuhi hukum, kalau ia tidak 

memahami hukum, selain itu kesanggupan untuk memahami  hukum 
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secara logis akan di ikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas 

dari adil tidaknya hukum tersebut.
161

 

Sehubungan dengan pendapat di atas Soerjono Soekanto 

menyatakan bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan 

suatu unsur lain dari persolan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum, 

selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, 

pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.
162

 

Menurut penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa antara 

kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat 

erat dengan kesadaran hukum, hanya saja kepatuhan hukum tidak 

menyangkut tentang penilaian terhadap adil tidaknya hukum tersebut, 

akan tetapi menyangkut pengetahuan, pengakuan dan penghargaan 

terhadap hukum. Hal ini dapat di buktikan dengan beberapa sebab 

mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum seperti:  

1) Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar 

2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa 

3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya 

4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang di anut, dan 

5) Kepentingan sendiri.
163

 

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat di tarik suatu 

pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi suatu hukum karena 
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memang sudah ada suatu ikatan tersebut, warga masyarakat akan 

selalu taat dan patuh pada hukum, mengapa sesorang itu patuh pada 

hukum, karena rasa takut terhadap akibat yang di timbulkan dari tidak 

mematuhi hukum, artinya seseorang mematuhi hukum karena di takut-

takuti oleh petugas yang menegakkan hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk melihat ungkapan 

informan terhadap tingkat kesadaran dan ketaatan Keluarga Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

kaitannya dengan peraturan perundang-undangan hukum nasional 

berkaitan dengan proses perceraian (talak) bagi keluarga Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa 

tingkat kesadaran dan ketaatan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap penerapan 

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan proses perceraian 

(talak) masih rendah di sebabkan karena sosialisasi yang di lakukan 

Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat masih kurang sehingga pemahaman mereka juga 

rendah serta lemahnya sanksi.
164

  

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di tinjau dari sudut 
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subyeknya, penegakan hukum itu dapat di lakukan oleh subyek yang 

luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya penegakan hukum itu 

melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.  

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

menegakkan aturan hukum, dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya di artikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya 

hukum itu, apabila di perlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.  

Penegakan hukum itu dapat pula di tinjau dari sudut obyeknya, 

yaitu dari segi hukumnya, dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup 

makna yang luas dan sempit, dalam arti luas, penegakan hukum itu 

mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya 

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya 

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, karena 

itu, penerjemahan perkataan “law enforcement” ke dalam bahasa 

indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam 

arti luas dapat pula di gunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam 

arti sempit.  
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Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan 

cakupan nilai keadilan yang di kandungnya ini bahkan juga timbul 

dalam bahasa inggris sendiri dengan di kembangkannya istilah “the 

rule of law” atau dalam istilah “the rule of law and not  of a man” 

versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” 

dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pe-merintahan oleh 

hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup 

pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, di 

gunakan istilah “the rule of just law”.  

Dalam istilah “the rule of law and not of man”, di maksudkan 

untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara 

hukum modern itu di lakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah 

sebaliknya adalah “the rule by law” yang di maksudkan sebagai 

pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai 

alat kekuasaan belaka.
165

 

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang di maksud 

dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang di 

lakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang 

sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku 

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang 

bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi di 

beri tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin 
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berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

Tanggapan responden terhadap penegakan hukum dan pemberian 

sanksi terhadap para keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang melanggar belum 

efektif di sebabkan karena penerapan yang tidak konsisten terlihat dari 

banyaknya anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang telah melakukan pelanggaran ada yang tidak 

di kenai sanksi memadai.
166

  

Melihat dari problematika di atas, dalam lingkup keluarga 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat terkait dengan banyaknya pelanggaran terhadap undang-

undang perkawinan dan ketentuan Keluarga ASN Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat menyangkut perceraian (talak) di 

sebabkan karena pengetahuan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan undang-

undang perkawinan sangat kurang, sehingga menyebabkan 

kesadaran Personel Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Kotawaringin Barat untuk mentaati undang-undang tersebut sangat 

kurang, penegakan hukum terhadap para palanggar masih lemah, 

dan sosialisasi yang masih kurang. 
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Dalam penerapannya, UU Perkawinan yang telah memasuki usia 

tua, masih belum mampu di terapkan secara efektif, karena 

dihadapkan pada berbagai permasalahan dan pelanggaran, seperti: 1) 

poligami, 2) perkawinan dibawah umur, 3) Kesetaraan hak antara 

suami dan isteri, dan 4) kekerasan dalam rumah tangga. 

Menjadi pertanyaan selanjutnya, jika permasalahan di atas masih 

terjadi, maka dimanakah fungsi UU perkawinan itu, termasuk 

penerapan ketentuan-ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam nikah, talak dan rujuk bagi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kotawaringin Barat? 

bukankah UU dan ketentuan tersebut di buat untuk mengatur dan 

menyelesaikan permasalahan terkait? perlu untuk di sadari bersama 

bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dalam 

perkawinan bisa menjadi preseden buruk di masa depan.  

Perkawinan adalah lembaga yang akan membantu negara ini eksis 

dan berkembang. Karena dari perkawinan inilah di peroleh generasi-

generasi yang baik, walaupun masih ada catatan tentunya. 

Dalam kasus yang lain sebagaimana di ungkapkan oleh peneliti 

berikut rangkuman dari data dan rekomendasi Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kotawaringin Barat 

sebagai berikut: 

1) “AS” Problematika dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak di sebabkan masalah 
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ekonomi, rakus, tidak mengerti keadaan dalam lingkup keluarga 

sehingga mengakibatkan pisah tempat tidur dan berujung pada 

perceraian. 

2) “MS” Problematika dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak di picu oleh masalah 

ekonomi, kurang harmonis, kurang tanggung jawab dan ada pihak 

ketiga. 

3) “MH” tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. 

4) “BR” Kurang keharmonisan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) dan egois. 

5) “SN” masalah ekonomi, adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT). 

6) “SM” masalah ekonomi, tidak mensyukuri nikmat Allah dan 

cekcok. 

7) “AB” masalah ekonomi, tidak ada keharmonisan, tidak adanya 

tanggung jawab dan pengaruh orang ketiga. 

8) “NL” masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kecemburuan 

yang tidak berdasar, pengaruh orang ketiga dan kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT).  

9) “SP” masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, 

kecemburuan yang tidak berdasar, adanya pengaruh orang ketiga 

dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
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10) “HN” kecemburuan keluarga, kurangnya tanggung jawab, egois, 

adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

11) “YN” masalah karena murtad dan tidak harmonis. 

12) “ST” factor ekonomi, tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya 

tanggung jawab, kecemburuan yang tidak berdasar dan adanya 

pihak ketiga. 

13) “SR” masalah keturunan (tidak punya anak), masalah ekonomi, 

pengaruh orang ketiga dan tidak ada kepuasan dengan suami.   

14) “AS” masalah tidak ada keharmonisan. Jawab, tidak melayani 

kebutuhan biologis suami dan egois. 

15) “HR” tidak adanya tanggung jawab. 

Beberapa fakta di atas menujukkan bahwa kasus-kasus yang terjadi 

dalam ruang lingkup keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak belum terungkap 

kepermukaan karena ada sebagian tidak ingin melaporkan kasus yang 

mereka hadapi kemingkinan karena ada ke hawatiran akan 

berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. 

Setiap pasangan suami-istri harus menyikapi problema yang ada dalam 

rumah tangga dengan akal sehat, nalar tenang dan baik sangka (positive 

thinking), dan mereka juga harus melihat problema dengan pandangan 

realistis, karena bisa jadi konflik itu menjadi salah satu faktor bagi 

terjadinya dialog dan saling pengertian di antara mereka manakala konflik 

itu di sikapi dengan cara yang baik. 
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Begitupula yang terjadi pada keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kotawaringin Barat, masalah yang muncul acap kali di latar belakangi 

oleh hal-hal kecil dan menjadi besar sebab kurang bijak mencari solusi. 

 

 

 

 

 

B. Maqaṣid al-Syari‟at (tujuan syari‟at) dalam problematika perceraian.  

Seluruh aturan hukum Islam pada prinsipnya di dedikasikan untuk 

mewujudkan tujuan (maqasid) yang di kehendaki oleh pembuat hukum (Al 

Hakim) yaitu menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia serta 

terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 

(mashlahah), apabila suatu ketentuan hukum sudah tidak lagi sesuai dan tidak 

mampu mewujudkan tujuan tersebut, maka ia di pandang tidak efektif dan 

karena itu perlu ijtihad untuk mereformulasi bentuk baru dari hukum yang 

lebih dapat menjamin terwujudnya tujuan syari‟at yakni ”maṣlahah”. 

Asy-Syathiby menyebut maṣlahah sebagai Maqaṣid al-Syari‟at dalam 

arti “kebaikan dan kesejahteraan umat manusia”. Al-Ghazaly (wafat 505 H) 

menjelaskan bahwa: maṣlahah sebagai Maqaṣid al-Syari‟at secara etimologi 

berarti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa 

kerugian (mudharat) yang dalam makna lain ia di sebutkan dengan arti 
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mempertahankan tujuan-tujuan yang di kehendaki oleh syari‟at (law giver), 

yakni memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.
 167

 

Al-Tafi (tokoh mazhab Hambli) menjelaskan bahwa maṣlahah sebagai 

Maqaṣid al-Syari‟at adalah menjadi tujuan yang di kehendaki oleh pembuat 

syari‟at, karena menjadi hak Nya dan tujuan yang di kehendaki Nya untuk 

kesejahteraan dan keteraturan kehidupan makhluk Nya.
 168

 

Bila al-Maṣlahah di maknai dengan kemanfaatan, kebaikan dan 

kesejahteraan umat, sesungguhnya tesis ini menyentuh aspek teologis dengan 

premis bahwa Tuhan (Al Hakim) melembagakan hukum-hukum demi 

kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dan alam semesta baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, premis ini menunjukkan bahwa upaya 

mewujudkan Maqaṣid al-Syari‟ah tersebut senantiasa berkaitan dengan etika 

(moralitas).  

Karena persoalan kebaikan dan kesejahteraan tidak semata-mata 

persoalan material, tetapi lebih kepada aspek emosi dan jiwa untuk 

menciptakan al Maṣlahah, hanya kemudian bila kedua aspek tersebut terkait 

dengan Maqaṣid al-Syari‟ah, akan muncul problematika relativitas “kebaikan 

dan kesejahteraan”, hubungan kebaikan dan kesejahteraan dengan beban dan 

kesenangan jiwa manusia, oleh sebab itu implikasi determinisme teologis dan 

dilema relativitas kebaikan dan kesejahteraan ini akan menyeret kita untuk 
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mendiskusikan ke dalam dua level; pertama wacana tentang tujuan hukum dan 

kedua wacana tentang subjek hukum.  

Dalam syari‟at norma etika (moralitas) bukanlah norma hukum tetapi 

nilai al-Maṣlahah, dengan bingkai normal inilah penerapan hukum di 

laksanakan yang akan bermuara pada kasih sayang, kasih sayang inilah yang 

menghilangkan “Sifat Pembalasan” dalam fungsi hukum dan membedakannya 

dengan sistem hukum lain. Kasih sayang adalah cahaya petunjuk, yang 

berfungsi membimbing manusia lemah berjalan di jalan yang lurus.  

Ibnu Qayyim mengulas Maqaṣid al-Syari‟ah ini dengan mengatakan: 

“Syari‟at dasarnya adalah hikmah dan kemaslahatan manusia dalam 

kehidupan dunia dan ukhrawi.  

Lanjutnya syari‟at itu keadilan, rohani, dan hikmah seluruhnya, setiap 

masalah yang keluar menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan 

kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada sebaliknya, menyimpang dari 

hikmah kepada kekejian, semua itu bukan dari syari‟at walau dengan tafsiran 

bagaimanapun syari‟at adalah keadilan Allah ta‟ala kepada hamba Nya, maka 

begitulah hidup dan kebahagiaan, obat dan kewarasan, cahaya dan 

perlindungan dengan syari‟at, dan setiap kekurangan dalam wujud, sebabnya 

tidak lain karena melalaikannya, maka syari‟at yang di bawa Rasul, itulah 

tiang alam ini, dan pangkal dasarnya kebahagiaan serta keselamatan di dunia 

dan akhirat.
 169
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Faktor kesadaran hukum Islam di kalangan umat sangat penting dalam 

kehidupan dan perkembangan hukum, dan akan ikut menentukan apakah 

hukum Islam dapat terlaksana, baik secara formal maupun substansial, di 

kalangan umat atau tidak, kesadaran itu akan muncul bila hukum Islam telah 

mampu memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan hidup masyarakat itu 

sendiri, oleh sebab itu kajian-kajian hukum Islam dengan cakrawala yang luas 

sangat di perlukan.  

Hukum Islam tidak akan muncul tanpa di perjuangkan, tetapi setiap 

perjuangan belum tentu memperoleh hasil yang di inginkan, begitu pula 

dengan adanya surat edaran yang di keluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat 

nomor. 

Apabila sampai di putuskan untuk bercerai antara dua pasangan dan 

tidak berhasil segala sarana perbaikan dan upaya mempertemukan kembali di 

antara kedua belah pihak, maka perceraian dalam keadaan seperti ini 

merupakan obat yang sangat pahit yang tidak ada obat yang lainnya, oleh 

karena itu di katakan dalam pepatah : “jika tidak mungkin bertemu, maka ya 

berpisah”  Allah swt berfirman;
 170

   

ن َسَعِتوِ ۡ  َوِإن يَ تَ َفرََّقا يُغ ِسًعا َحِكيم  ۦ ِن ٱللَُّو ُكاّل مِّ  وََكاَن ٱللَُّو وََٰ
Artinya; “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya.”
171

  

 

Apa yang telah di syariatkan oleh Islam, itulah yang sesuai dengan 

akal, hikmah dan kemaslahatan, karena termasuk sesuatu yang jauh dari logika 
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akal sehat dan fitrah, jika di paksakan dengan kekuatan hukum suatu pabrik 

yang merusak dua penanaman saham yang keduanya tidak saling bertemu dan 

tidak saling mempercayai, sesungguhnya memaksakan kehidupan ini dengan 

kekuasaan hukum adalah siksaan yang keras.  

Manusia tidak tahan, karena itu lebih buruk daripada penjara sepanjang 

masa, bahkan menjadi neraka yang kita tidak kuat menahannya, seorang ahli 

hukum mengatakan: “sesungguhnya bahaya yang terbesar adalah mempergauli 

orang yang tidak menyetujui kamu dan tidak menentang kamu.”  

Suami dan istri merupakan cikal bekal keluarga, sedangkan keluarga 

adalah cikal bekal masyarakat, bila hak dan kewajiban suami istri di 

jalankan secara teratur, keluarga pun akan teratur dan tentram, dan bila 

keluarga tenteram, masyarakat pun akan tentram, jadi harus ada batasan-

batasan keluarga yang benar agar hasil-hasil yang di capai juga benar, 

karena apabila pendangannya benar, maka kesimpulannya pun benar.  

Sedangkan dari sisi yang lain, Allah Ta‟ala menciptakan laki-laki 

selalu di lengkapi dengan jiwa kepemimpinan dan kecenderungan untuk 

melindungi wanita, suka mengikuti dan mematuhi wibawa laki-laki, 

apabila suatu hubungan di bangun berlandaskan sikap yang berlebihan 

atau kelalaian, pasti akan terjadi ketimpangan di dalam keluarga ini, dari 

titik inilah dan lain-lain syariat Islam datang untuk membuat batasan-

batasan yang mengatur hubungan yang ada di dalam keluarga. 

Maka Islam memberikan sejumlah hak kepada suami yang harus di 

tunaikan oleh istri, dan juga memberikan sejumlah hak lainnya kepada istri 



159 

 

 
 

yang harus di tunaikan oleh suami, bila salah satu dari mereka atau kedua-

duanya menyimpang dari ketentuan ini, keluarga itu akan menghadapi 

banyak masalah (problematika). 

Syekh Al-Mukhtar Asy Syinqithi: “belakangan ini ketika kebodohan 

(minimnya pengetahuan tentang ajaran Agama) melanda umat Islam 

kecuali orang-orang yang di rahmati oleh Allah ta‟ala banyak orang yang 

mengabaikan hak-hak suami istri dan kehidupan rumah tangga berjalan 

sesuka hati menurut keinginan masing-masing, ketika itulah timbul banyak 

masalah, suami-istri tidak selaras, dan terjadi banyak musibah dan 

percekcokan yang besar dan yang menderita akibat hal itu adalah anak-

anak. 

Oleh karena itu sangatlah penting menjelaskan hak-hak suami istri dan 

hal-hal yang di perhatikan oleh masing-masing terhadap pasangannya. 

Syariat Islam meletakkan sejumlah kaidah (prinsip-prinsip) dari ajaran-

ajaran yang seandainya manusia mau mengikuti dengan baik dan 

melaksanakannya, maka sedikit sekali kita menemukan perceraian dan 

niscaya semakin minim perceraian itu, di antara prinsip-prinsip itu adalah: 

a. Memilih istri yang baik dengan cara memusatkan perhatian pada 

Agama dan akhlak sebelum harta, pangkat, dan kecantikan. 

b. Melihat wanita yang dikhitbah sebelum terlaksana akad, agar 

memperoleh kemantapan dan kepuasan hati, karena melihat sejak dini 

itu merupakan langkah menuju kerukunan dan cinta kasih. 
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c. Perhatian wanita dan wali-walinya untuk memilih suami yang mulia 

dan mengutamakan yang baik agamanya dan akhlaknya sebagaimana 

petunjuk dalam sunnah. 

d. Di syaratkan pihak wanita harus ridha untuk menikah dengan calon 

suami yang ditawarkan kepadanya, tidak boleh ada pemaksaan untuk 

menikah dengan orang yang tidak dicintainya.  

e. Mendapat ridha (memperoleh persetujuan) dari wali wanita, baik yang 

wajib maupun yang sunnah. 

f. Mengajak para suami untuk berfikir dengan akal dan kemaslahatan, 

jika ia merasa tidak suka terhadap istrinya, maka jangan sampai ia 

cepat memperturuti perasaannya, dengan mengharap semoga Allah 

ta‟ala merubah sikapnya dengan yang lebih baik. 

g. Memerintahkan kepada suami untuk menghibur dan menasehati 

istrinya sedang nusyuz dengan kebijak sanaan dan bertahap.
172

  

Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih 

sayang, di sebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat di 

pertemukan atau di damaikan, dalam kondisi demikian, satu dari tiga hal 

mungkin terjadi: 

Pertama, suami-istri sepakat untuk tetap dalam pernikahan meskipun dua 

hati itu tidak lagi merasa tentram dalam satu rumah tangga, hal 

ini sangat mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-

pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak, umpamanya 
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pertimbangan kekeluargaan, karena dua suami-istri itu di 

pertemukan antara kerabat yang dekat, atau bisa jadi juga di 

sebabkan pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi 

perceraian akan membuat anak-anak merasa terlantar dan 

menderita, untuk itu meskipun pahit, dua suami istri sama-sama 

setuju untuk tidak berpisah, dalam kondisi demikian, cekcok 

rumah tangga sulit di hindarkan kecuali ada upaya keras dari dua 

pihak untuk menahan diri demi anak keturunannya yang sedang 

membutuhkan ketentraman dan kasih sayang dua orang tuanya. 

 Dalam hal ini, seorang suami yang penuh rasa tanggung jawab 

akan menunaikan segala kewajibannya sebagai suami istri 

terhadap istri dan anak-anaknya, alternatif seperti ini sering di 

saksikan dalam masyarakat pada akhirnya dengan kebesaran jiwa 

dari kedua belah pihak cekcok yang terjadi tidak mampu 

membuat rumah tangga mereka goncang.  

Kedua, tetap dalam tali perkawinan, tetapi terpisah rumah dan 

adakalanya sang suami di samping berpisah rumah, tidak pula 

memenuhi nafkah istrinya, alternatif ini sering terjadi dan di 

saksikan dalam masyarakat, jalan ini mereka pilih dengan 

berbagai motivasi, ada yang di sebabkan semata-mata kurangnya 

rasa tanggung jawab laki-laki, yang oleh karena ia berpoligami 

umpamanya, ia lupa dengan istri pertamanya yang bila di lihat 

dari segi umur memang tidak menggairahkan lagi.  
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   Ada pula yang semata-mata hendak menzalimi istrinya karena 

ada suatu dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan 

cara demikian. Istrinya tidak di talak dan tidak pula di beri 

nafkah lahir dan bathin, sehingga wanita itu menjadi seperti al-

Mu‟allawah (benda yang digantung dengan tali) perbuatan 

seperti inilah yang di cela oleh Allah dalam firman-Nya; 
173

   

ۡۖ ُتُ ۡ  َحَرص ۡ  ِء َوَلوٓۡ َن ٱلنَِّساۡ  ِدُلوْا َب ۡ  ْا َأن َتعٓۡ َتِطيُعوۡ  وَلن َتس َفاَل  ۡ 

ُقوْا َفِإنَّ ٱللََّو  ۡ  َوِإن ُتص ۡ  َعلََّقةِ مُ ۡ  ِل فَ َتَذُروَىا َكٱلۡ  َميۡ  ََتِيُلوْا ُكلَّ ٱل ِْلُوْا َوتَ ت َّ

 َكاَن َغُفورا رَِّحيما 

Artinya; “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.
174

 

 

Ayat tersebut meskipun berbicara tentang orang beristri lebih 

dari satu yang terlalu mencintai yang satu dan menelantarkan 

yang lain, namun sebahagian ahli tafsir berkesimpulan bahwa 

ayat tersebut mencakup setiap suami yang menelantarkan 

istrinya, dalam arti tidak menceraikannya dan tidak pula 

memperlakukannya sebagai istri sebagai mana mestinya.  
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Ketiga ialah, dengan memilih jalan talaq. Talaq berarti mengakhiri 

hubungan pernikahan, dengan talak berarti masing-masing 

mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya 

sendiri-sendiri, tidak ada masalah bila mana suami istri sepakat 

untuk memilih alternatif ketiga ini yang menjadi masalah bila 

mana yang menghendaki bercerai hanyalah satu pihak, hal seperti 

itulah yang pernah terjadi antara suami isteri di  Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat . 

Dalam bahasa Arab di sebut al-Khulu„ kata al-Khulu„ 

dengan di dhammahkan huruf kha‟nya dan di sukunkan huruf 

Lamnya, berasal dari kata khulu„al-saubi, maknanya melepas 

pakaian, lalu di gunakan untuk istilah wanita yang meminta 

kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan 

yang di jelaskan Allah ta‟ala, sebagai pakaian, dalam QS; Al-

Baqarah ayat 187 ;
 175

 

ُنَّ  ۡ  َوأَنُتم ۡ  ُىنَّ لَِباس لَُّكم ...  .... ۡ  لَِباس هلَّ
 

 Artinya; “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah 

pakaian bagi mereka.”
 176

 

 

Para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang 

semuanya kembali kepada pengertian, bahwa sanya al-Khulu„  

adalah terjadinya perpisahan (perpisahan) antara sepasang suami 
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istri dengan keridhaannya dari keduanya dan dengan pembayaran 

di serahkan istri kepada suaminya, adapun Syaikh Al Bassan 

berpendapat, al-Khulu„ adalah perceraian suami istri dengan 

pembayaran yang di ambil suami dan istrinya atau selainnya 

dengan lafad yang khusus.
177

 

Menurut istilah Fikih, al-Khulu„  berarti akad yang di lakukan 

oleh suami istri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan 

syarat istri membayarkan sejumlah harta, lalu suami mentalaknya 

atau mengkhulu„nya atau diartikan dengan tebusan yang di 

berikan oleh istri agar suami menceraikannya.  

Adapun para Ulama di antaranya Abdurrahman al Jaziri 

memberikan defenisi-defenisi khulu„ yaitu menurut masing-

masing mazhab diantaranya adalah: mazhab Hanafi 

mendefenisikan khulu‟: “ialah menanggalkan ikatan pernikahan 

yang diterima oleh istri dengan lafaz khulu„  atau yang semakna 

dengan itu” 

Mazhab Syafi‟iy memberikan defenisi al-Khulu„‟: “al-Khulu„ 

menurut syara‟ adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara 

suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan 

tertentu.” Mazhab Maliki memberikan defenisi al-Khulu„:al-

Khulu„ menurut syara adalah talak dengan tebusan, dan mazhab 

Hanabillah mendefenisikan khulu„ adalah suami menceraikan 
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istrinya dengan tebusan yang di ambil oleh suami dan istrinya 

atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.
178

 

Kalangan Ahli Fikih, khulu„  kadang di maknai umum, yaitu 

perceraian yang di sertai sejumlah harta sebagai „iwadh yang di 

berikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas 

dari ikatan pernikahan, baik dengan kata khulu„  mubara‟ah 

maupun talak, namun kadang juga di maknai khusus, yaitu talak 

atas dasar „iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata 

khulu„(pelepasan) atau yang semakna seperti mubaraah 

(pembebasan). 

Penggunaan kata khulu‟ untuk putusnya pernikahan karena 

istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan 

pakaian itu dari suaminya.  

Khulu‟ mengandung arti bahwa istri melepaskan pernikahan 

dengan membayar ganti rugi kepada suami yang berupa 

pengembalian mahar (maskawin) kepada suami, peristiwa ini 

suami melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan 

kekuasaan tersebut kepada istrinya dalam bentuk talak tebus. 

Putusnya perkawinan adalah perceraian, dalam istilah hukum 

Islam, perceraian di sebut dengan talak, artinya melepaskan atau 

meninggalkan, menurut Sayyid Sabiq talak artinya “melepaskan 

ikatan perkawinan.” Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang 
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harus di hindari adalah perceraian, meskipun perceraian 

merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan 

itu sendiri.  

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya 

sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik 

rumah tangganya, akan tetapi sesuatu yang memudaratkan harus 

di tinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa 

berdampak buruk bagi yang lainnya.  

Demikian pula, dengan perceraian, bukan hanya suami istri 

yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak 

dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling 

bersilaturrahim dengan seketika dapat bercerai-berai. 

Dalam hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, 

sedangkan cerai gugat di miliki oleh suami oleh istri, seorang 

istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar 

kembali mahar yang telah di berikan oleh suaminya, karena hak 

talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam 

mengeluarkan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.  

Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak 

jika di ucapkan dengan niat menceraikan istrinya, menurut para 

ulama, sebagaimana di uraikan oleh Sayyid Sabiq bahwa talak 

yang sah adalah talak yang di ucapkan oleh suami yang baliq dan 

berakal, jika suami gila sedang mabuk sehingga tidak menyadari 
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perkataannya, talaknya sia-sia seperti talak yang di ucapkan oleh 

suami yang belum baliq.
179

 

Talak tidak sah bukan hanya karena suaminya gila atau 

mabuk atau belum baliq, jika talak di ucapkan oleh suami karena 

paksaan bukan kehendak sendiri, itupun tidak sah, demikian pula, 

talak yang di ucapkan oleh suami yang dalam keadaan marah 

sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyada-

rinya.  

Kemarahan menurut Sayyid Sabiq ada tiga macam, yaitu:
180

 

a) Kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar 

apa yang di katakannya, dalam keadaan seperti itu, tidak ada 

perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya” 

b) Kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang 

kehilangan kesadaran atas apa yang di maksud oleh ucapan-

ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya 

“sah” 

c) Keadaan sangat marah, tapi sama sekali tidak menghilangkan 

kesadaran akalnya, jika bermaksud dengan niat untuk 

menalaknya, talaknya menjadi sah, akan tetapi jika tidak di 

niatkan, melainkan hanya sekedar main-main, para ulama 

menyatakan bahwa talak tersebut sebagian ulama lain 

menyatakan sah karena ucapan talak bukan untuk 

                                                             
179

Sayyid Sabiq, Al-Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2 Beirut: Dar Al-Jayl, 1973, h. 16. 
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dipermainkan, dengan ucapan yang sekedar main-main 

talaknya dapat jatuh dengan kedudukan sah.
181

  

Perempuan yang dapat di talak adalah perempuan yang 

berada dalam ikatan suami istri dan perempuan yang berada pada 

masa iddah talak raj‟i atau iddah talak ba‟in shugra. Secara 

hukum, perempuan yang dalam kondisi tersebut masih menjadi 

istri sah suaminya sehingga masa iddahnya habis, demikian pula, 

istri atau suami yang berada dalam keadaan pisah ranjang salah 

satunya melakukan kemurtadan, hal tersebut karena orang 

muslim haram menikah dengan orang musyrik, termasuk orang 

murtad dari Islam. 

Problematika dalam keluarga yang mengarah kepada 

perceraian memiliki berbagai dampak negatif bagi kedua belah 

pihak maupun anak keturunannya, dampak tersebut antara lain: 

dari hasil wawancara secara umum di peroleh hasil yaitu: 

1) Korban perceraian yang paling menderita adalah anak, bila 

suami istri bercerai saat anak sudah dewasa, mungkin akibat 

perceraian tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak, bila 

anak masih kecil, dampak perceraian tentu sangat terasa, hal 

ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak 

nyaman karena keluarga sudah tidak lengkap. 
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2) Anak bisa saja membenci orang tua, dan tidak jarang terjadi 

pada keluarga yang bercerai. 

3) Orang tua adalah contoh bagi si anak, bila orang tua bercerai, 

hal ini berarti bukan contoh yang baik. 

4) Akibat perceraian atau keretakan dalam keluarga adalah 

sianak bisa sangat tertekan, stress atau depresi, perasaan 

seperti ini bisa membuat si anak bisa menjadi lebih pendiam, 

jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot.
182

  

Dalam kondisi keluarga Islami yang tak mampu memberikan nilai 

kebaikan bagi masyarakat sekitar yang terlampau parah kerusakannya, 

maka harus di lakukan upaya-upaya serius untuk paling tidak 

membentengi anggota keluarga, harus ada mekanisme penyelamatan 

internal, agar tak terlarut dan hanyut suasana jahil masyarakat di 

sekitarnya. 

Pada suatu kasus yang sudah amat parah, keluarga muslim bahkan 

harus meninggalkan lokasi jahiliyah itu dan mencari tempat lain yang 

lebih baik, hal ini di lakukan demi kebaikan mereka, sebagaimana firman 

Allah Swt; 
183

 

َمُلوَن َبِصي ۡ  ِبَا َتع ۥِإنَّوُ  ۡ  اْ ۡ  َغوۡ  َت َوَمن تَاَب َمَعَك َواَل َتطۡ  أُِمر ٓۡ َكَما  ۡ  تَِقمۡ  َفٱس
ن ُدوِن ٱللَِّو ِمنٓۡ َكُنوۡ  َواَل َتر ُكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّ َء ٓۡ لَِياۡ  َأو ۡ  اْ ِإََل ٱلَِّذيَن َََلُمواْ فَ َتَمسَّ

 ُُثَّ اَل تُنَصُروَن 
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Artinya; “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana di 

perintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu 

dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu cenderung kepada orang-

orang yang zalim yang menyebabkan kamu di sentuh api neraka, dan 

sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain dari pada 

Allah, kemudian kamu tidak akan di beri pertolongan.”
 184

 

 

Ketidak mampuan keluarga Islam untuk memberikan celupan nilai 

ke Islaman pada masyarakatnya akan berimbas buruk pada diri mereka 

sendiri.
185

 Artinya tatkala mekanisme defensit belum terjadi secara 

otomatis, maka ada peluang bagi munculnya rembasan-rembesan 

suasana jahiliyah dalam rumah tangga Islami, keluarga tersebut bisa jadi 

kian terdesak dan akhirnya larut dalam keburukan. 

Berperan dalam pembinaan masyarakat di perlukan sebuah upaya 

ishlahul mujtama (pembinaan masyarakat) di sekitarnya menuju 

pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Islam yang belum shahih, 

untuk kemudian berusaha bersama-sama membina diri dan keluarga 

sesuai dengan arahan Islam, di sini rumah tangga Islami harus 

memberikan konstribusi yang cukup bagi kebaikan masyarakat 

sekitarnya. 

Dalam era globalisasi saat ini, kita tak mungkin bisa hidup 

sendirian terpisah dari masyarakat, betapapun taatnya keluarga kita 

terhadap norma-norma Ilahiyyah, apabila lingkungan sekitar tidak 
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mendukung, pelarutan-pelarutan nilai akan mudah terjadi, lebih pada 

anak-anak. 

Oleh kerena itu setiap pasangan suami istri muslim harus 

mewaspadai bahaya besar yang ada di balik pertengkaran mereka, 

keduanya harus senantiasa meminta perlindunagn kepada Allah ta‟ala 

dari godaan dan bisikan setan, keduanya harus menutup akses jalan setan 

dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan kejahatan terbesar 

melalui mereka dan atas biaya mereka, jadi perceraian bukanlah sekedar 

perseteruan biasa yang terjadi dalam perjalanan hidup dua orang 

manusia, karena perceraian itu akan mendatangkan banyak mala petaka, 

terutama apabila pernikahan itu membuahkan anak, sebab, anak-anaknya 

akan tumbuh dalam suasana yang jauh dari kedamaian, cinta dan kasih 

sayang, sehingga menjadi produ (gagal) yang tidak layak bagi 

masyarakat. 

Suatu hal yang sangat memperhatikan, begitu banyaknya kasus 

perceraian di dunia Islam termasuk keluarga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Kotawaringin Barat yang di sebabkan berbagai macam faktor, 

yang sebenarnya dapat di antisipasi, padahal dampaknya sangat 

mengkhawatirkan di masyarakat secara individual maupun kelompok, 

bukankah sangat mungkin untuk mencari solusi permasalahan dalam 

khazamah (tuntunan) syariat Islam yang memiliki kompleksitas dan 

kesempurnaan. 

Akibat perceraian yang datang dari suami dan solusinya: 
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Pertama. Suami tidak menunaikan kewajiban yang di bebankan Allah 

ta‟ala kepadanya terhadap istri yang di latar belakangi faktor 

rendahnya pengetahuan jahil (tidak mengerti), lalai, atau 

karena sengaja menentang syariat Allah ta‟ala, solusinya, 

yaitu hendaknya seorang suami belajar untuk mengetahui 

tentang hak dan kewajiban istri. 

Kedua. Tidak mematuhi wasiat Rasulullah, yaitu agar menikahi 

perempuan yang taat beragama, sebagai mana dalam 

sabdanya, “perempuan di nikahi karena empat perkara karena 

hartanya, keturunannya, kecantikannya, maupun agamanya 

maka carilah yang taat beragama”, ketika salah seorang dari 

pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lainnya 

tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara 

keduanya.  

Ketiga. Suami yang tidak penyabar. Faktor ini terjadi karena 

kelalaiannya ataupun ketidak tahuannya tentang watak dasar 

dan tabiat perempuan yang Allah ta‟ala ciptakan. 

Akibat perceraian karena faktor istri dan solusinya: 

Pertama. Istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, di 

sebabkan jahil (kurang pemahaman ilmu pengetahun), lalai, atau 

sengaja menetang syariat Allah ta‟ala, selayaknya seorang istri 

mengetahui kewajiban terhadap suami dan taat terhadap Allah 

ta‟ala. 
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Kedua. Nusyuz (menentang suami) dan perangai buruk istri. Faktor ini 

banyak membunuh perasaan cinta di antara keduanya dan 

menjadi penyebab menjauhnya suami, dalam menyikapi Nusyuz 

istri, Allah ta‟ala telah memberikan cara yang paling efektif 

untuk menjaga terurainya tali pernikahan. 

Ketiga. Istri tidak mencintai suami. Ketika istri merasa mustahil dapat 

hidup berdampingan dengan suami dan merasa tidak akan dapat 

bersikap ramah maka di perbolehkan baginya untuk menuntut 

khulu (cerai) dengan syarat membayar sejumlah uang ataupun 

harta, sebagai solusi terakhir, ketika istri merasa yakin akan 

berbuat maksiat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya. 

Keempat. Istri di timpa penyakit yang berkepanjangan ataupun telah 

lama menikah, tetapi belum juga membuahkan keturunan, dalam 

kondisi seperti ini, selayaknya suami tetap mempertahankannya 

sebagai bentuk penghormatan dan balasan kesetiaannya selama 

pernikahan mereka, solusi bagi suami, yaitu dengan menikah 

lagi.
186

 

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang 

tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau 

rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun 

konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan, hampir 
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semua keluarga pernah mengalaminya, yang mejadi berbeda adalah 

bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. 

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-

lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan 

dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan, terkadang muncul 

perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan 

kekerasan fisik, perilaku seperti ini dapat di katakan pada tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di artikan  setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Melihat problematika yang sering terjadi dalam keluarga 

khususnya dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Islam telah menetapkan syariat (Hukum) 

yang mengandung berbagai macam mutiara hikmah, pengarahan dan 

solusi bagi berbagai macam permasalahan dalam pernikahan, sehingga 

suami dan isteri bisa menikmati hidup bahagia bersama dan masing-

masing merasa tenang dan tenteram asal semua pihak mau merealisasikan 

ajaran Islam.  
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Islam mengajarkan kepada kita bahwa ada tiga hal yang wajib di 

hindari agar tidak terbentuk kekacauan/Problematika dalam keluarga 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, hindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebab kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan tindakan atau sikap yang di lakukan 

dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik 

secara fisik maupun secara psikis. 

Dalam al-Qur‟an Allah ta‟ala membolehkan seorang suami untuk 

memukul istrinya ketika sang istri membangkang, sebagaimana firman 

Allah ta‟ala; 
187

  

 ۡۖ رِبُوُىنَّ ۡ  َمَضاِجِع َوٱضۡ  ُجُروُىنَّ ِف ٱلۡ  َوٱلََِِّٰت ََتَاُفوَن نُُشوَزُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َوٱه...
 ِإنَّ ٱللََّو َكاَن َعِلّيا َكِبيا  ۡ  ِىنَّ َسِبياًل ۡ  ُغواْ َعَليۡ  َفاَل َتب ۡ  َنُكمۡ  عَأطَ  ۡ  َفِإن

…wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 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.
 188

 

 

1. Tidak boleh di daerah kepala, sebagaimana sabda beliau, “jangan 

memukul wajah.” Mencakup kata wajah adalah semua kepala. 

Karena kepala manusia adalah hal yang paling penting, ada banyak 

organ vital yang menjadi pusat indera manusia. 
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2. Tidak boleh menyakitkan, batasan ini di sebutkan oleh Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam dalam khutbah beliau ketika di 

Arafah. 

َر ُمبَ رِّحٍ ِإْن فَ َعْلَن َذِلَك   َفاْضرِبُوُىنَّ َضْربًا َغي ْ
 

Artinya; “Jika istri kalian melakukan pelanggaran itu, maka 

pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan.” (HR. 

Muslim).
189

 

 

Keterangan ini juga di sebutkan Al-Bukhari dalam shahihnya, 

ketika beliau menjelaskan firman Allah ta‟ala di surat al-Nisa/4:34 

di atas. Atha‟ bin Abi Rabah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, 

َهُو َيْضرِبُ َها ِبوِ  َواُك َوَشب َ بَ رٍِّح ؟ َقاَل : اَلسِّ
ُ

َر امل ْبِن َعبَّاٍس : َما الَضَرَب َغي ْ  قُ ْلُت اِلِ
 

Artinya; Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, „Apa maksud 

pukulan yang tidak menyakititkan?‟ Beliau menjawab, “Pukulan 

dengan kayu siwak (sikat gigi) atau semacamnya.” (HR. At-

Thabari).
190

  

 

Termasuk makna pukulan yang tidak menyakitkan adalah 

pukulan yang tidak meninggalkan bekas, seperti memar atau 

bahkan menimbulkan luka dan mengeluarkan darah, karena 

sejatinya, pukulan itu tidak bertujuan untuk menyakiti, tapi 

pukulan itu dalam rangka mendidik istri, namun meskipun ada izin 

untuk memukul ringan, tidak memukul tentu jauh lebih baik, 

karena wanita yang lemah bukanlah lawan yang seimbang bagi 

lelaki yang gagah.  
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Tidak bisa bayangkan, ketika ada orang yang sangat kuat, 

mendapatkan lawan yang lemah, tentu bukan sebuah kehormatan 

bagi dia untuk meladeninya, karena itu, lawan bagi suami yang 

sesunguhnya adalah emosinya, suami yang mampu menahan 

emosi, sehingga tidak menyikiti istrinya, itulah lelaki hebat yang 

sejatinya. Rasulullah bersabda: “ 

ِديُد الَِّذى ََيِْلُك نَ ْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضبِ  َا الشَّ ِديُد بِالصَُّرَعِة ، ِإَّنَّ  َلْيَس الشَّ
Artinya; “Orang yang hebat bukahlah orang yang sering menang 

dalam perkelahian. Namun orang hebat adalah orang yang bisa 

menahan emosi ketika marah”.
191

 

 

Seperti itulah yang di contohkan Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam. A‟isyah menceritakan yang artinya “Rasulullah  tidak 

pernah memukul wanita maupun budak dengan tangan beliau 

sedikitpun. Padahal beliau berjihad di jalan Allah”.
192

 

Maksud pernyataan A‟isyah, “Padahal beliau berjihad di jalan 

Allah” untuk membuktikan bahwa sejatinya Rasulullah adalah 

sosok yang pemberani, beliau pemberani di hadapan musuh, bukan 

pemberani di hadapan orang lemah, beliau tidak memukul wanita 

atau orang lemah di sekitarnya. Karena memukul orang lemah 

bukan bagian dari sifat „pemberani‟. 

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, (KDRT) diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan 

dalam rumah tangga, antara lain: 
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a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan 

berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam 

rumah tangga tidak terjadi dan dapat di atasi dengan baik dan 

penuh kesabaran. 

b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah 

keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih 

sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain, sehingga 

antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap 

pendapat yang ada. 

c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar 

tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, jika di 

dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan 

kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi 

pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. 

d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan 

sebagainya antar anggota keluarga, sehingga rumah tangga di 

landasi dengan rasa saling percaya, jika sudah ada rasa saling 

percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas, jika 

tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat 

cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang 

juga berlebih-lebihan. 

e. Seorang istri harus mampu mengkordinir berapapun keuangan 

yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi 
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apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan 

ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. 

Kedua, Hindari caci-maki, siapapun kita, tidak akan bersedia ketika dicaci 

maki, karena itulah syariat hanya membolehkan hal ini dalam satu 

keadaan, yaitu ketika seseorang di dzalimi. Syariat membolehkan 

orang yang di dzalimi itu untuk membalas kedzalimannya dalam 

bentuk cacian atau makian. Allah ta‟ala berfirman;
193

  

وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن َُِلمَ  بُّ اللَُّو اْلَْْهَر بِالسُّ  اَل ُيُِ
 

Artinya; Allah tidak menyukai Ucapan buruk (caci maki), (yang di 

ucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya.
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Setidaknya ketika dia tidak mampu memberi balasan secara fisik, 

dia mampu membalas dengan melukai hati orang yang 

mendzaliminya, dalam ikatan rumah tangga, syariat memotivasi 

kaum muslimin untuk menciptakan suasana harmonis, sehingga 

sampaipun terjadi masalah, balasan dalam bentuk caci maki harus di 

hindarkan, karena kalimat cacian dan makian akan menancap dalam 

hati, dan bisa jadi akan sangat membekas, sehingga akan sangat sulit 

untuk bisa mengobatinya, jika semacam ini terjadi, sulit untuk 

membangun keluarga yang sakinah. 

Perlu kita ingat bahwa cacian dan makian kepada pasangan yang 

di lontarkan tanpa sebab, termasuk menyakiti orang mukmin atau 

mukminah yang di kecam dalam Al-Qur‟an. Allah berfirman;
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 ِبَغْيِ َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا بُ ْهَتانًا َوِإْْثًا ُمِبيًنا َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ 
Artinya; “Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin 

dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka 

Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang 

nyata.”
 196

 

 

Marah kepada suami atau marah kepada istri, bukan alasan 

pembenar untuk mencaci orang tuanya, terlebih ketika mereka sama 

sekali tidak bersalah. Allah sebut tindakan semacam ini sebagai dosa 

yang nyata. 

Ketiga, Jaga rahasia keluarga. Bagian ini penting untuk kita perhatikan. 

Hal yang perlu disadari bagi orang yang sudah keluarganya, jadikan 

masalah keluarga sebagai rahasia anda berdua, karena ketika masalah 

itu tidak melibatkan banyak pihak, akan lebih mudah untuk di 

selesaikan. Terkait tujuan ini, Rasulullah saw menasehatkan : “jangan 

kamu boikot istrimu kecuali di rumah”
197

 

Ketika suami harus mengambil langkah memboikot istri karena 

masalah tertentu, jangan sampai boikot ini tersebar keluar sehingga 

diketahui banyak orang, sekalipun suami istri sedang panas emosinya, 

namun ketika di luar, harus menampakkan seolah tidak ada masalah, 

kecuali jika anda melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam 

rangka di lakukan perbaikan. 

                                                                                                                                                                       
195

Al-Ahzab [33]; 58. 
196

Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari‟ah Tahun 

2012 dicetak oleh PT.Sinergi Pustaka Indonesia h. 603 
197

Lihat, As-Sayyid Sabiq, Al-Fikh Al-Sunnah, h. 122. 



181 

 

 
 

Pihak yang posisinya bisa mengendalikan dan memberi solusi atas 

masalah keluarga, dalam hal ini bisa KUA, hakim, ustadz yang 

amanah, atau mertua, kami sebut mertua, karena dia berwenang untuk 

mengendalikan putra-putrinya dan ini tidak berlaku sebaliknya, ketika 

suami melakukan kesalahan tidak selayaknya sang istri melaporkan 

kesalahan suami ini kepada orang tua istri, tapi hendaknya di laporkan 

kepada orang yang mampu mengendalikan suami, misalnya tokoh 

agama yang disegani suami atau orang tua suami, demikian pula ketika 

sumber masalah adalah istri, hendaknya suami tidak melaporkannya 

kepada orang tuanya tapi dia laporkan ke mertuanya (ortu istri). Solusi 

ini baru diambil ketika masalah itu tidak memungkinkan untuk di 

selesaikan sendiri antara suami-istri. 

Bagian ini perlu kita hati-hati, ketika seorang istri memiliki 

masalah dengan suaminya, kemudian dia ceritakan kepada orang tua 

istri muncullah rasa kasihan dari orang tuanya, namun tidak sampai di 

sini, orang tua istri dan suami akhirnya menjadi bermusuhan, orang tua 

istri merasa harga dirinya di lecehkan karena putrinya di dzalimi anak 

orang lain, sementara suami menganggap mertuanya terlalu ikut 

campur urusan keluarganya, bukannya solusi yang dia dapatkan, 

namun masalah baru yang justru lebih parah di bandingkan 

sebelumnya. 

Sebagai kesimpulan bahwa, pertama dalam keluarga hendaknya 

senantiasa menghindarkan rumah tangga dari segala perkara yang 
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menjadi sebab terjadinya talak, baik sebab yang datang dari pihak 

suami, isteri, keluarga atau pihak lain yang ingin membuat keruh 

suasana rumah tangga. 

Kedua, hendaknya senantiasa mengambil pelajaran dari kasus dan 

peristiwa perceraian orang lain, mempelajari berbagai sebab dan faktor 

yang mengakibatkan percekcokan sampai terjadi perceraian, sebab 

orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari 

peristiwa orang lain, dan orang yang celaka adalah orang mengambil 

pelajaran dari peristiwa yang menimpa diri sendiri. 

Ketiga, Bersikap lapang dada untuk menerima kekurangan dan kelemahan 

masing-masing serta berusaha menumbuhkan rasa kasih sayang dan 

sikap pemaaf, dan semua pihak yang di mintai maaf hendaklah segera 

memberikan maaf, agar hati kembali bercahaya dan bersih dari 

perasaan jengkel, kesal dan dengki. Rasulullah bersabda yang di 

riwayatkan oleh At Thabrani: “Maukah aku khabarkan kepada kalian 

tentang isteri kalian yang berada di surga? Kami berkata,”Ya, wahai 

Rasulullah?”Beliau bersabda, “Dia adalah wanita yang sangat 

mencintai lagi pandai punya anak, bila sedang marah atau sedang 

kecewa atau suaminya sedang marah maka ia berkata: Inilah 

tanganku aku letakkan di tanganmu dan aku tidak akan memejamkan 

mata sebelum engkau ridha kepadaku.”
198
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Hendaknya sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga yang 

tentunya adalah suami hendaknya senantiasa menerapkan ajaran Islam 

dalam rangka untuk memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga 

serta merasa tanggung jawab terhadap pendidikan agama keluarga, 

selanjutnya jadilah keluarga yang bijak, yang terbuka dengan 

pasangannya, karena ini akan memperkecil timbulnya dugaan buruk 

sangka (suudzan) antar-sesama di dalam meminimalisir kasus 

perceraian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan peneliti, maka dapat di 

simpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut: 

1. Kurang fungsionalnya surat edaran Bupati Kotawaringin Barat No; 

800/1582/Bk.V/2008 tentang penegasan kembali proses izin Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat di karenakan hal-hal sebagai berikut; Kedudukan 

surat edaran yang di keluarkan oleh Bupati bukan sebuah peraturan dan 

bersifat tidak mengikat, isi surat edaran tidak memberikan Punishment 

(sanksi) dan reward (penghargaan), isi surat edaran hanya menangani 

suatu masalah, bukan merupakan tindakan prefentif (pencegahan), surat 

edaran tidak memiliki naskah akademik, isi surat edaran memuat 

maslahat terbatas hanya bagi Apartur Sipil Negara (ASN), terkait dengan 

lembaga lain, ketidaktahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap surat 

edaran Bupati Kotawaringin Barat dan ketidakpatuhan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) terhadap Peraturan serta banyaknya problem rumah 

tangga. 

2. Surat edaran Bupati di lihat dari Kaidah Ushul Fiqh berupaya 

meminimalisir mafsadat (kerusakan) terkait dengan perceraian Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Kotawaringin Barat tidak berfungsi secara signifikan 
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dan tidak memiliki Maqaṣid al-Syari‟at (tujuan syari‟at) yang lengkap, 

utuh dan menyeluruh.  

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dalam hal ini 

memberikan rekomendasi terkait hal tersebut sebagai berikut: 

1. Perlunya peraturan perundang-undangan yang lebih kuat dan memiliki 

konsekwensi hukum seperti Perda (Peraturan Daerah), Perbup (Peraturan 

Bupati) dan lain-lain. 

2. Perlunya melakukan restrukturisasi terhadap Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin 

Barat, serta perlunya ketersediaan dana b a i k  b e r s u m b e r  d a r i  

A n g g a r a n  P e n d a p a t a n  B e l a n j a  N e g a r a  ( A P B N )  

m a u p u n  A n g g a r a n  P e n d a p a t a n  B e l a n j a  D a e r a h  

( A P B D )  sebagai biaya operasional dan kelengkapan di dalam 

pelaksanaan tugas-tugas Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kotawaringin Barat, serta 

perlunya kelembagaan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) memiliki kekuatan secara yuridis, kelembagaan dan 

ketersediaan sumber daya manusia, agar Maqaṣid al-Syari‟at (tujuan 

syari‟at)  dapat terpenuhi secarah komprehensif. 

 

 

 


