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ABSTRAK 

 

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu kerja nyata yang 

sangat penting bagi masyarakat karena keluarga adalah pilar utama dalam 

membangun masyarakat yang tertib, cerdas dan taat hukum. Hal ini memiliki 

hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama di masyarakat yang berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Hukum Perkawinan 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Palopo melalui program kegiatan pengabdian merupakan wujud dari 

aktualisasi pada bangsa dan negara yang berorientasi pada pembangunan 

masyarakat pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dalam 

upaya mewujudkan kondisi yang diawali dari suatu keluarga. Program kegiatan 

pengabdian masyarakat yang berbasis Program Studi tahun ini bekerjasama 

dengan Pengadilan Agama Palopo dan melibatkan masyarakat Kelurahan Kambo 

Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. 

 Adapun program kegiatan  pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah 

penyuluhan Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.. 

Hal ini terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi 

yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakan perkara di bidang tersebut.  

 Tujuan kegiatan yang diharapkan adalah memperoleh hasil yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan 

peradilan agama di bidang Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Nasional.. Setelah mendapatkan penyuluhan hukum Islam tersebut, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus-kasus hukum 

Islam, khususnya menyangkut Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Nasional. yang dialami oleh masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan cita-cita nasional yang terkandung 

dalam tujuan berbangsa dan bernegara, maka pembangunan nasional khususnya 

dalam bidang hukum diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat 

Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, 

sangat diperlukan ketersediaan pranata hukum yang dapat mengakomodir 

keberlangsungan kehidupan umat Islam dalam menjalankan aktifitas 

kesehariannya. Ketersediaan pranata hukum agama dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia mencakup adanya peraturan perundang-undangan nasional yang 

mengatur tentang masalah-masalah syariah seperti tentang perkawinan dan 

kewarisan. Selain ketersediaan seperangkat regulasi syariah nasional, yang juga 

penting adalah adanya lembaga penegakan hukum yang dapat menjadi sarana bagi 

masyarakat muslim dalam mencari keadilan apabila terjadi perselisihan 

(sengketa). 

Perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. 

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1 

                                                             
1 Pasal 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Perkawinan memiliki tujuan yang amat mulia yaitu untuk membentuk sebuah 

keluarga yang bahagia dan kekal. Terwujudnya keluarga yang bahagia yang dalam 

istilahya: Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dapat diraih apabila suami dan 

isteri saling membantu dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. 

Diperlukan tanggung jawab bersama dalam mengelola lembaga perkawinan agar 

dapat berlangsung kekal.  

Namun demikian ternyata tidak mudah untuk mewujudkan tujuan 

perkawinan sebagaimana amanat syariah dan Undang-undang. Hal ini terbukti 

dengan masih tingginya jumlah kasus perceraian yang terjadi dan bahkan menjadi 

ironi karena setiap tahun angka perceraian semakin meningkat. Pada bulan Januari 

tahun 2016 saja terdapat 48 perkara perceraian divonis oleh hakim Pengadilan 

Agama Palopo.2 Angka tersebut belum termasuk perkara-perkara yang masih 

tersisa dan akan sidangkan pada bulan berikutnya. Peningkatan jumlah kasus 

perceraian tentunya menimbulkan keprihatian bagi masyarakat, khususnya bagi 

keluarga dekat kedua pasangan suami-isteri dan yang menjadi korban adalah 

anak-anak mereka. Meskipun telah diupayakan langkah mediasi oleh Pengadilan, 

namun kebanyakan dari para pihak lebih menginginkan perceraian. Tujuan 

perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia menjadi tidak terwujud. 

Demikian halnya dengan masalah Hukum Kewarisan. Kajian tentang 

hukum waris penting untuk diketahui oleh masyarakat, oleh karena masih 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang aspek hukum kewariasan dalam Islam. 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

                                                                                                                                                                       
 
2 http://liranews.com/headline/dipalopo-pemicu-tingginya-angka-perceraian-adalah-

kdrt/akses tanggal 08 Juli 2016. 
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pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.3 Masyarakat 

perlu untuk diberikan pemahaman dan tentang hukum kewarisan dan juga 

prosedur yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan (sengketa) dalam 

bidang kewarisan.  

Hukum-hukum agama Islam penting untuk menjadi pegangan hidup bagi 

umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi 

Muhammad saw adalah pedoman demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. Hal ini sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh 

Abu Ishaq Al-Shatibi yaitu untuk memelihara: (1) Agama; (2) Jiwa; (3) Akal; (4) 

Keturunan; dan (5) Harta benda. Para ilmuwan hukum Islam dalam berbagai 

literatur menyebutnya dengan istilah Al-Maqasid al-Shari’ah.4 

Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Agama dalam Bidang 

Perkawinan, Kewarisan dan Penyelesaian Sengketa dilakukan agar masyarakat 

semakin memahami prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai 

keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil alamin). 

Terbentuknya pemahaman masyarakat Islam tentang-hukum-hukum agama dalam 

bidang perkawinan dan kewarisan diharapkan menciptakan tertib hukum di 

lingkungan masyarakat dan dapat meminimalisir perselisihan (sengketa) dalam 

bidang perkawinan dan kewarisan. Kesadaran hukum Islam di lingkungan 

                                                             
3  Pasal 171, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

 
4 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam. (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 

61 
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masyarakat diharapkan menjadi perwujudan bagi negeri Indonesia yang Baldatun 

Tayyibatun wa Rabbun Ghafuur. 

 

B. Analisis Situasi 

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk 

ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri serta untuk mewujudkan keluarga 

yang kekal dan bahagia. Dalam istilah syariahnya, adalah mewujudkan keluarga 

yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun  demikian ternyata tidak mudah 

untuk mewujudkan tujuan mulia perkawinan. Banyak perkawinan yang harus 

kandas di tengah jalan oleh karena pasangan suami isteri memilih untuk berpisah. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian antara lain: kurangnya 

komunikasi, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

faktor orang ke-3 (perselingkuhan) dan faktor banyaknya campur tangan orang 

lain (orang tua dan keluarga).  

 

Tabel. 1. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo 

 

No. 

 

 

Tahun 

 

Jumlah  

 

1. 

 

2. 

 

2014 

 

2015 

 

615 Perkara 

 

654 Perkara 

Sumber: Pengadilan Agama Palopo 

 

Semakin meningkatnya jumlah perkara perceraian tentunya menimbulkan 

keprihatian bagi masyarakat. Meskipun telah diupayakan langkah mediasi oleh 
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Pengadilan dengan memberi waktu bagi suami- isteri yang berselisih untuk 

berpikir kembali, namun kebanyakan dari para pihak lebih menginginkan 

perceraian. Tujuan perkawinan yang mulia untuk mewujudkan keluarga bahagia 

dan kekal tidak terwujud. 

Demikian halnya dengan masalah Hukum Kewarisan. Kajian tentang 

hukum waris penting untuk diketahui oleh masyarakat. Berbagai aspek dalam 

hukum kewarisan seperti tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 

(tirkah) dari pewaris,  siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dan 

berapa pembagian harta peninggalan bagi masing-masing pihak. Masyarakat juga 

perlu untuk diberikan penyuluhan tentang prosedur hukum yang dapat ditempuh 

apabila terjadi perselisihan (sengketa) dalam bidang kewarisan di Pengadilan 

Agama. 

  

C. Identifikasi Masalah 

 Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka ditetapkan identifikasi masalah 

yaitu: 

1. Perlunya pemahaman akan hukum-hukum agama di lingkungan 

masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan. 

Selain ini masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai tata 

cara penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama apabila terjadi 

perselisihan hukum; 

2. Masih kurannya akademisi dan praktisi hukum syariah yang secara 

aktif memberikan pemahaman pada masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan dan bimbingan serta pendampingan pada masyarakat akan 
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pentingnya memahami hukum-hukum agama khususnya yang 

berkaitan dengan masalah perkawinan dan kewarisan. 

 

D. Tujuan Kegiatan 

 Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 

1. Masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum agama khususnya 

dalam bidang perkawinan, kewarisan dan tata cara pemnyelesaian 

sengketa; 

2. Sebagai bentuk tanggung jawab akademisi dalam melaksanakan salah satu 

dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.  

 

E. Manfaat Kegiatan 

 Manfaat dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk 

memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 

mengetahui dan memahami hukum-hukum agama Islam tentang perkawinan dan 

kewarisan dan tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan hukum. 

Masyarakat yang belum terlalu memahami persoalan hukum-hukum syariah 

seperti tentang perkawinan dan kewarisan dan memerlukan bantuan 

pendampingan hukum akan diberikan penyuluhan dan bimbingan. Peningkatan 

pemahaman masyarakat akan hukum-hukum agama diharapkan akan menciptakan 

tertib hukum syariah di lingkungan masyarakat. 
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BAB II 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat reformasi  

kini tengah memasuki babak baru. Perubahan ini dimulai dengan direvisinya 

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 yang kini kembali direvisi 

menjadi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.1 Demikian pula halnya dengan perubahan terhadap Undang-Undang 

RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang RI 

Nomor 5 Tahun 2005.  Seiring dengan revisi undang-undang tersebut, maka 

amandemen terhadap Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan atas 

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah suatu 

keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni 

perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern. Oleh 

karenanya pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan 

peradilan agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2006.2 

                                                             
1Mutammimul Ula, “Wajah Baru Peradilan Agama”, Jawa Pos, 25 Februari 2006.  

 
2Ariyanto, dkk., “Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai”, Trust Majalah Berita Ekonomi 

dan Bisnis, Edisi 27 Tahun IV (17-23 April 2006), h. 70.  
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Adanya keingainan-keinginan dan harapan para pakar seperti Satjipto 

Rahardjo dan lain-lainnya untuk menjadikan peradilan agama sebagai family court 

ternyata tidak menjadi kenyataan sebab dengan lahirnya Undang-Undang RI 

Nomor 3 Tahun 2006, justru kewenangan peradilan agama tidak saja hanya 

sebatas urusan keluarga tetapi sudah merambah ke bidang bisnis finansial. 

Adapun sebab dimasukkannya masalah muamalah ke dalam undang-undang 

tersebut adalah adanya kenyataan sangat janggal apabila masalah muamalah yang 

berdasarkan hukum Islam harus diadili di pengadilan yang notabene hukum-

hukumnya dari luar hukum Islam, maka lahirlah peraturan muamalah itu seperti 

yang tertuang dalam Pasal 49 undang-undang tersebut, yakni:  

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.3 
 

Adapun rincian kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan dan 

kewarisan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bidang perkawinan 

Penjelasan lebih lanjut mengenai perkara perkawinan yang 

dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan 

adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang 

                                                             
3Muhammad Amin Suma, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, dalam Himpunan Undang-

Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 503. 
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mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat Islam 

adalah:4 

1) Izin beristri lebih dari seorang  

2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga 

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat  

3) Dispensasi Kawin   

4) Pencegahan Perkawinan 

5) Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

6) Pembatalan Perkawinan 

7) Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami/istri 

8) Perceraian karena Talak 

9) Gugatan Perceraian 

10) Penyelesaian Harta Bersama 

11) Penguasaan Anak 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak 

mematuhinya 

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri 

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

                                                             
4Basiq Djalil, Peradilan Agama di Idonesia; Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, 

Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga 

Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, h. 45. 
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16) Pencabutan kekuasaan wali 

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut 

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 

tuanya 

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada dibawah kekuasaannya 

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam 

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran 

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 

Berdasarkan asas personalitas keIslaman, apabila perkawinan 

dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan berarti perkawinannya dilakukan 

menurut hukum agama Islam. Oleh sebab itu segala sengketa dan 

keperluan hukum lainnya dalam hukum keluarga tunduk pada hukum 

syari’at Islam dan hal ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. 

Termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta 

bersama, asal-usul anak, pengangkatan anak, pemeliharaan anak, 

peminangan, dan lain sebagainya.  
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b. Bidang kewarisan 

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang 

Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b 

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai 

berikut:5 

1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahliwaris;  

2) Penentuan mengenai harta peninggalan;   

3) Penentuan bagian masing-masingahli waris; 

4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;  

5) PenetapanPengadilan atas permohonan seseorang tentang 

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-

bagiannya. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak 

sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa 

yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya 

amandemen terhadap undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan 

dihapus.  

Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh 

                                                             
5Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman 

kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama 

ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari 

itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan 

wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama 

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

Perkara P3HP, yakni permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 107 

ayat (2) UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang 

diperbarui (RIB), Staadblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai 

permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan 

ketentuan Pasal ini, maka permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa menjadi kompetensi Pengadilan Agama. 

 

B. Kerangka Pemecahan Masalah 

Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya dilakukan rancangan 

pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Penyuluhan : memberikan penerangan kepada masyarakat agar lebih 

memahami pentingnya mengetahui hukum-hukum agama Islam khususnya 

dalam bidang perkawinan dan kewarisan; 

2. Bimbingan : memberikan bimbingan kepada yang masyarakat tentang 

hukum-hukum agama Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, 

kewarisan dan tata cara penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama; 

3. Pendampingan : memberikan pendampingan bila masyarakat memerlukan 

bantuan hukum seperti konsultasi tetntang hukum-hukum agama dan 

penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. 

Ketiga kerangka pemecahan masalah di atas yang meliputi penyuluhan, 

bimbingan dan pendampingan akan dilaksanakan pada warga masyarakat di 

Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Dalam melakukan 

kegiatan ini, tim program pengabdian masyarakat IAIN Palopo akan bekerjasama 

dengan Pengadilan Agama Kota Palopo dan melibatkan unsur tokoh pemuda dan 

tokoh masyarakat. 
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BAB III 

METODE PEMECAHAN MASALAH 

 

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) 

metode pendekatan pada masyarakat yaitu: 

1. Metode Ceramah: Metode ceramah dilakukan dalam bentuk penyuluhan 

hukum agama kepada masyarakat Kelurahan Kambo Kecamatan 

Mungkajang dengan memberikan penerangan kepada masyarakat agar 

lebih memahami hukum-hukum agama khususnya tentang perkawinan, 

kewarisan serta mengetahui tata cara penyelesaian sengketa di Pengadilan 

Agama; 

2. Metode Partisipatif: Metode partisipatif dilakukan dalam bentuk 

memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang prosedur-prosedur 

yang diperlukan ketika masyarakat hendak menyelesaikan masalah-

masalah hukum di Pengadilan Agama Palopo; 

3. Metode Evaluatif: Metode evaluatif dilaksanakan dengan memberikan 

pendampingan kepada masyarakat yang menjadi khalayak sasaran apabila 

masyarakat tersebut memerlukan bantuan hukum seperti konsultasi 

masalah-masalah hukum terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PEMECAHAN MASALAH 

 

A. Realisasi Pemecahan masalah  

Persiapan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat  

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan 

sebagai berikut:  

1. Melakukan studi pustaka tentang kewenangan Peradilan Agama di bidang 

perkawinan .Menentukan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat. 

2. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian 

bersama-sama tim pelaksana. 

3. Menentukan pemateri dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan 

dalam kegiatan pengabdian masyarakat.  

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Jumat, 03 

Agustus 2018 dari jam 15.30 s.d 18.00 WITA (setelah shalat ashar sampai dengan 

sebelum shalat maghrib), dengan dihadiri oleh 57 orang peserta dari warga 

masyarakat di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Kegiatan 

berupa penyampaian materi dan tanya jawab mengenai perkawinan dan kasus-

kasus perkawinan.  

B. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yang dipilih adalah warga masyarakat di Kelurahan 

Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. 
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C. Relevansi bagi Masyarakat 

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi bagi masyarakat karena 

keluarga adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang tertib, cerdas dan 

sadar hukum. Hal ini memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama di 

masyarakat yang  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : 

Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional 

 

D. Hasil Kegiatan 

1. Hasil Lokakarya dan pelatihan  

Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung 

selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

memberikan hasil sebagai berikut:  

a. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

kewenangan Pengadilan Agama 

b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

perkawinan. Hal ini meliputi: 

- untuk menjamin kepastian Hukum, maka perkawinan berikut 

segala sesuatu yang berhubungan dengan azas-azas dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi 

diluar itu tidak sah, maka untuk itu melalui penyuluhan hukum ini 

mengajak kepada kita semua untuk mensosialisasikan Undang-

undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, isinya terdiri dari 

14 Bab dan 67 Pasal. Serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 



17 
 

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawianan yang terdiri dari 10 Bab dan 49 

Pasal serta peraturan lainnya. 

- Perkawinan sesuatu yang sakral dan suci harus dipelihara serta 

saling menghormati. 

- Perkawinan itu sendiri mengandung nilai ibadah. 

 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat  

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian 

pada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

a. adanya dukungan dari pihak-pihak, aparat RT, tokoh masyarakat yang 

kesemuanya bersedia bekerja sama dengan baik sehingga aktifitas 

berjalan dengan baik pula. 

b. besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta sehingga sesi 

pertanyaan sampai pada waktu menjelang shalat maghrib. 

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian pada 

masyarakat adalah keterbatasan waktu penyuluhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Antusiasme peserta dalam mengikuti penyuluhan hukum Islam di bidang 

perkawinan dan kewarisan sebagai salah satu program LP2M IAIN Palopo, sangat 

tinggi sehingga kegiatan yang dimaksud program tersebut dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Sikap antusiasme para peserta yakni jamaah masjid Kambo Kelurahan 

Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dapat terlihat dengan banyaknya 

pertanyaan yang diajukan oleh jamaah masjid. Selain itu,adanya partisipasi, kerja 

sama serta interaksi yang terjalin dengan baik antara peserta saat pemateri 

memaparkan materinya. 

B. Saran 

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, 

maka selanjutnya perlu diadakan kegiatan serupa, bahkan bisa lebih 

dikembangkan pada seluruh kewenangan peradilan agama yaitu di bidang 

perkawinan, waris, infak, hibah, wakaf, wasiat, shadaqah, zakat, sengketa 

ekonomi syariah sebab kegiatan penyuluhan hukum ini adalah kegiatan 

penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan 

perundang-undangan yng tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. 
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