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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan, dapat diambil

beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Strategi BP4 dalam upayanya menangani kasus perceraian di BP4

Kabupaten Pati Tahun 2015-2016 adalah dengan mengadakan  sidang

semi  formal diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan melakukan

perceraian, petugas BP4 dan saksi. Dalam sidang tersebut BP4 berperan

sebagai mediator perkawinan yang memberikan nasihat, memberikan

masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan tersebut membatalkan

niat untuk melakukan perceraian. Apabila pasangan bersikeras  untuk

melakukan perceraian, BP4 memberikan nasihat yang disesuaikan

dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan

memberikan waktu satu bulan kepada klien agar melaksanakan nasihat

tersebut. Jika  nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, mereka

akan kembali membina rumah tangga, namun apabila mereka tetap

menghendaki perceraian, petugas BP4  tidak dapat memaksakan

kehendak klien. Petugas BP4 membuatkan surat pengantar untuk

mengajukan perkara di Pengadilan Agama.

2. Kendala BP4 dalam upayanya menangani kasus perceraian di Kabupaten

Pati Kabupaten Pati Tahun 2015-2016 yaitu: longgarnya Pengadilan

Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum

ada penasihatan dari BP4. Selain itu BP4 merasa kewalahan dalam

menasihati klien yang akan melakukan perceraian agar membatalkan

niatnya untuk bercerai. Upaya BP4 untuk mengatasi kendala tersebut

yaitu BP4 meminta kepada Pengadilan Agama, agar  Pengadilan Agama

menyuruh  masyarakat  yang akan melakukan perceraian mendatangi

BP4 terlebih dahulu. Dalam menghadapi pasangan yang bersikeras untuk

melakukan perceraian, BP4 memberikan nasihat disesuaikan dengan
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masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan memberikan

waktu satu bulan kepada klien agar melaksanakan nasihat tersebut.

B. Saran-saran

Setelah melaksanakan penelitian ini berdasarkan dari data yang

penulis dapatkan. Penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait,

yaitu:

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama disarankan

agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk

meningkatkan kualitas mediator, misalnya dalam bidang keilmuan seperti

psikologi, sosiologi serta ilmu-ilmu yang mendukung kegiatan mediasi.

Setelah mediator mendapatkan bekal yang cukup untuk mediasi,

diharapkan pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan dapat

membantu masyarakat yang memiliki permasalahan di dalam rumah

tangga.

2. Kepada petugas BP4, agar lebih mensosialisasikan perannya bisa melalui

media cetak ataupun media elektronik, diskusi, seminar-seminar sehingga

dapat mempermudah masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan

mediasi di BP4 tersebut.

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengkonsultasikan permasalahnya

kepada pihak BP4, sehingga disaat mereka memiliki keinginan untuk

bercerai dapat tercegah dan bagi yang sedang melaksanakan mediasi,

disarankan masyarakat yang menjalaninya tetap terus mengikuti proses

mediasi sampai selesai agar permasalahan di dalam rumah tangga mereka

dapat segera terbantu. Karena ada beberapa masyarakat yang menganggap

tabu atau malu untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya

kepada pihak luar, dalam hal ini adalah BP4. Sehingga proses mediasi

tidak berjalan dengan efektif.
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C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Syukur

kehadiratNya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta InayahNya

bagi diri penulis, yang akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Dalam Menangani kasus perceraian di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-

2016”.

Begitu pula penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak

kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan penulis,

kemampuan yang penulis miliki, untuk itu dengan rendah hati penulis

mengharapkan kritik dan saran yang yang bersifat membangun dari semua

pihak terutama pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan

HidayahNya serta memberi jalan yang benar dan semoga skripsi ini

mendapatkan Ridlo dari Allah SWT, Amin.


