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BAB III 

DATA LAPANGAN 

D.Eksistensi dan Regulasi BP4 Kabupaten Jepara 

1.Pengertian Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian  

Dalam Kamus Ensiklopedi Wikimedia menyebutkan bahwa badan 

penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian atau sering disebut BP4 

adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai 

mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan 

kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina 

dan mengayomi keluarga di seluruh Indonesia (2017: 1).  

Sedangkan menurut anggaran dasar BP4 pasal 3, BP4 adalah 

organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja 

Kementerian Agama  dan institusi terkait baik pemerintah maupun non 

pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.  

Dengan demikian, BP4 merupakan sebuah badan penasehatan 

perkawinan dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang sakinah 

mawaddah dan warahmah. 

2.Sejarah BP4 Kabupaten Jepara 

Sejarah berdirinya BP4 Kabupaten Jepara tidak terlepas dari sejarah 

BP4 dalam skala nasional di Indonesia. Sejarahnya berawal saat 

dilakukannya penilaian terhadap statistik (1950-1954) NTR seluruh 

Indonesia, bahwa telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya 

perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/talak dibanding nikah 

mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong Nasaruddin Latif 
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untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan sebagai 

dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri (Sujiantoko, 2010: 25). 

Pada bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi 

Penasehat Perkawinan), kemudian tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak di 

bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. 

Hal ini mendapat sambutan luas dari Departemen Agama Jawa timur, 

Kalimantan, Lampung, dan Sumatra Selatan. Bersamaan dengan itu di 

Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 mendirikan BP4 (Badan Penasehat 

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang didukung oleh organisasi-

organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar ke Jawa 

Tengah. Langkah tersebut diikuti oleh DIY tahun 1957 dengan mendirikan 

BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar ke tiap 

kecamatan dan kabupaten (2017: 1). 

Pada tanggal 3 Januari 1960 ketiga organisasi tersebut melebur 

menjadi satu nama yang bersifat nasional dengan nama BP4 (Badan 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang dikukuhkan oleh 

Menteri Agama dengan SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang 

mengakui bahwa BP4 satu-satunya badan usaha dibidang penasehatan 

perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan 

penetapan Menteri Agama No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 

4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a (2014: 2). 

Dengan Keputusan Menteri Agama itu BP4 merupakan badan semi 

resmi. Pada tanggal 8 Juli 1961 yaitu ketika organisasi ini meleburkan diri 
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menjadi satu organisasi yang bersifat nasional dengan nama Badan 

Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) dan kemudian 

dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Bahwa 

untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk 

menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang 

berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan angka 

perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 

1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, 

perselisihan dan perceraian (Sujiantoko, 2010: 26). 

Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai 

badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Kementerian Agama 

dan Dirjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihatan perkawinan, 

perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menteri Agama ini 

sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku. Dalam upaya merespon 

aspirasi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi maka kiat BP4 

adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama, keimanan, 

ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari serta dalam 

keluarga muslim sehingga kesejahteraan materiil dan spiritual senantiasa 

terus meningkat untuk mencapai keluarga sakinah (2014: 2). 

Pada tahun 2003 untuk ketiga kalinya BP4 berubah nama dari Badan 

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian menjadi Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya 

nama diharapkan kedepan BP4 mampu melaksanakan tugas pembangunan 
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manusia Indonesia seutuhnya yang maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan 

batin (Sujiantoko, 2010: 27).  

Adanya BP4 pusat secara otomatis pada tahun yang sama juga 

terbentuk BP4 di seluruh wilayah termasuk di Jepara (Dewi: 2017). 

Meskipun dalam sejarahnya tidak bisa ditemukan data yang membuktikan 

sejarah berdirinya BP4 di Jepara. 

3.Peran dan Fungsi BP4 Kabupaten Jepara 

 Mukaddimah Anggaran Dasar BP4 menyebutkan bahwa BP4 

didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan 

Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. BP4 diakui sebagai satu-satunya 

badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan 

perceraian. Fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Jepara yaitu tetap konsisten 

melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Perundang-undangan lainnya tentang perkawinan. Oleh karena itu fungsi 

dan peranan BP4 Kabupaten Jepara sangat diperlukan masyarakat dalam 

mewujudkan kualitas perkawinan.  

 Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan 

perkawinan dan keluarga di Kabupaten Jepara berkembang pesat antara lain; 

tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus 

perkawinan sirri, perkawinan mut’ah, poligami, dan perkawinan di bawah 

umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi 

kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, maka BP4 Kabupaten Jepara 

perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi 

dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 
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Kabupaten Jepara harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk 

SDM, sarana dan prasarana yang memadai (Kuswanto, 2017).  

 Tuntutan BP4 Kabupaten Jepara ke depan mengenai peran dan 

fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi 

sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 Kabupaten 

Jepara perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam 

menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi 

terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 

 Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 Kabupaten 

Jepara mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang 

besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang. Oleh 

karena itu perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait dengan 

mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi 

peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala 

persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat 

(Badrudin, 2017) 

4.Visi dan Misi BP4 Kabupaten Jepara 

Visi BP4 Kabupaten Jepara adalah terwujudnya keluarga sakinah, 

mawaddah warahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang 

sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. 

Sedangkan misi BP4 Kabupaten Jepara adalah: 

b.Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; 
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c. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui 

kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 

d.Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. 

Menurut Anggaran Dasar BP4 Pasal 5, Tujuan BP4 adalah 

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah 

menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia 

yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan:    

a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah 

mawaddah warahmah.  

b.Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap 

keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan 

advokasi. 

c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.  

d.Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan keluarga;  

e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang 

memiliki misi dan tujuan yang sama. 

5.Aturan Pelaksanaan BP4 Kabupaten Jepara 

Aturan dalam pelaksanaan program BP4 Kabupaten Jepara 

berdasarkan surat keputusan badan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian 

perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Tengah tentang penetapan susunan 
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pengurus badan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) 

Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020. Surat keputusan ini menetapkan: 

a. Susunan pengurus BP4 Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020 yang 

selanjutnya dalam keputusan ini disebut pengurus, dengan susunan 

personalia sebagaimana tercantum dalam bab ini. 

b.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

E.Susunan Pengurus dan Program Kerja BP4 Kabupaten Jepara 2015-2020. 

1.Susunan pengurus kerja BP4 Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020. 

Pembina: Bupati Jepara 

Dewan Pertimbangan: KaKanKemenag Kabupaten Jepara 

  Ketua Peradilan Agama Jepara 

Tim Ahli : KH. Nor Rahman Fauzan, B.Ed, MA 

  Dr. H. Ahmad Barowi, M.Ag 

  Drs. KH. Ali Mudzoffar Al Hafidz 

Ketua: H. Mudloffar, S.Ag 

Sekretaris: Drs. H. Djalal Suyuti, M.Pd.I 

Bendahara: Dewi Siti Muzaidah, S.H.I 

Bidang-bidang 

i.Bidang konsultasi, mediasi, dan penasehatan perkawinan 

a.  H. Kuswanto, S.Ag., MM 

b.Badrudin, S.Ag 

c. H. Ahmad Rifa’i, S.Pd.I 

d.Mizan, S.Sy 

2.Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus 
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a. H. Binhima Muhammad Burhan, S.Ag., M.Ag 

b.Siti Choiriyah, S.Ag., M.H 

c. Ali Rindo, S.Ag 

3.Bidang kemitraan, kerjasama dan wira usaha 

a.Hj. Afifah Hikmawati, S.Ag., MM 

b.Hj. Isniyah, S.Ag., MH 

c.Drs. Moh. Yasin, M.Ag 

4.Bidang Humas dan Publikasi 

a. Wik Hartono, S.E 

b.Zidni Faidah, S.Ag 

c. Dra. Hj. Hikmah Umarah 

2.Program Kerja BP4 Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020. 

a. Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan 

perkawinan dan keluarga 

1)Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi, dan 

penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi. 

2)Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, 

psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.  

3)Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra nikah dan pasca nikah. 

4)Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan. 

5)Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui 

telepon dalam saluran khusus (hotline), tv, radio, media cetak dan 

media elektronik lainnya. 

6)Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga. 
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7)Meningkatkan peran mediator BP4 di Pengadilan Agama. 

8)Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai 

dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

b.Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus 

1)Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BP4. 

2)Menyelenggarakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan 

advokasi masalah perkawinan dan keluarga. 

3)Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara 

dan kasus perceraian di Pengadilan Agama. 

4)Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus pra nikah bagi 

calon pengantin dengan instansi atau secara mandiri. 

5)Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus 

pra nikah. 

6)Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, 

mediator, dan kursus pra nikah dengan bekerjasama dengan instansi 

terkait. 

7)Menyelenggarakan TOT tenaga pelatih untuk pelatihan konselor, 

mediator, tenaga advokasi dan kursus pra nikah. 

c. Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha 

1)Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait yang 

mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan 

penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

warahmah baik dalam maupun luar negeri. 
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2)Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik berorientasi profit 

maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam penguatan 

perkawinan dan keluarga sakinah. 

3)Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan 

program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait. 

d.Bidang humas, publikasi dan dokumentasi 

1)Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta 

penyuluhan tentang: 

a)Penyuluhan keluarga sakinah bagi masyarakat umum, majelis taklim 

dan remaja usia nikah. 

b) Undang-undang, perkawinan, hukum munakahat, Kompilasi Hukum 

Islam, Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, 

perlindungan anak dan Undang-undang terkait lainnya. 

2)Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi pembinaan 

keluarga sakinah melalui: 

a)Media cetak 

b) Media elektronik 

c)Media tatap muka 

d) Media percontohan/keteladanan 

3)Merespon masalah-masalah aktual/temporer terkait keluarga yang 

terjadi di masyarakat. 

3.Kinerja BP4 Kabupaten Jepara 

BP4 Kabupaten Jepara menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan 

penasehatan perkawinan. Dalam menjalankan tugasnya BP4 Kabupaten Jepara 
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tidak membuka papan mediator dikarenakan belum ada yang memiliki piagam 

mediator atas nama pribadi. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi BP4 

Kabupaten Jepara untuk menjalankan fungsinya sebagai badan penasihatan 

perkawinan. Oleh karena tidak memiliki piagam mediasi maka BP4 Kabupaten 

Jepara hanya bisa menangani permasalahan perkawinan bagi pasangan suami 

istri yang satu atau dua-duanya berstatus PNS (Suyuti, 2017). 

BP4 Kabupaten Jepara dalam menangani permasalahan perkawinan 

bagi PNS yaitu dengan cara melakukan mediasi. Adapun uraiannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengertian Mediasi 

Mediasi dalam Kamus Ensiklopedi Wikimedia adalah upaya 

penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral serta tidak 

memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-

pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua 

belah pihak (2017: 1). 

Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan 

anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai serta memiliki 

hubungan dengan pihak yang bertikai. 

b.Unsur mediasi 

Dalam memberikan mediasi, BP4 Kabupaten Jepaara memperhatikan unsur-

unsur mediasi sebagaimana tersebut di bawah ini: 

1) Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan. 

2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam 

perundingan. 
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3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 

penyelesaian. 

4) Mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan selama 

perundingan berlangsung. 

5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan 

yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri 

sengketa. 

c.Peran dan fungsi mediator 

Peran mediator dalam BP4 Kabupaten Jepara yaitu sebagai 

penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi netral, pemelihara atau penjaga 

aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab. 

Mediator juga berperan sebagai pengendali emosi para pihak dan sebagai 

pendorong para pihak yang kurang mampu untuk mengemukakan 

pendapatnya. 

Mediator BP4 Kabupaten menjalankan fungsinya sebagaimana yang 

terurai di bawah ini yaitua: 

a. Katalisator, yaitu bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan 

mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. 

b.Pendidik, yaitu seseorang yang berusaha memahami aspirasi, prosedur 

kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab 

itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara 

para pihak. 

c. Penerjemah, yaitu bahwa mediator harus berusaha menyampaikan dan 

merumuskan usulan para pihak yang satu kepada para pihak yang lain 
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melalui bahasa atau ungkapan yang nyaman didengar oleh pihak lainnya 

tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. 

d.Narasumber, yaitu seorang mediator harus mendayagunakan sumber-

sumber informasi yang tersedia. 

e. Penyandang berita jelek, yaitu seorang mediator harus menyadari bahwa 

para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka 

mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak 

untuk menampung berbagai usulan.  

f. Agen realitas, yaitu moderator harus berusaha memberi pengertian secara 

terang kepada salah satu pihak bawa sasaran tidak mungkin/tidak masuk 

akal untuk dicapai melalui perundingan. 

g.Kambing hitam, yaitu mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam 

membuat kesepakatan hasil perundingan. 

Adapun hal-hal yang harus dilalui bagi pasangan suami istri (salah 

satunya berstatus negeri) yang hendak bercerai melalui tahapan: 

a. Mengajukan surat permohonan cerai kepada atasan. 

b.Atasan mengirim permohonan cerai atas nama pemohon kepada Bupati 

Jepara dalam hal ini badan kepegawaian daerah (BKD) untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

c. Badan kepegawaian daerah (BKD) melakukan mediasi kepada pihak yang 

menghendaki bercerai kemudian diberikan berita acara pemeriksaan. 

d.Pada tahap pembahasan di BKD tersebut pemohon mengirim surat 

permohonan mediasi kepada BP4 untuk membantu menyelesaikan 

persoalan perkawinannya. 
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e. Menunggu panggilan dari BP4 untuk dilakukan mediasi. Adapun tahap-

tahap mediasi yang dilakukan BP4 adalah sebagai berikut: 

1)Kedua belah pihak datang ke kantor BP4 atas undangan sidang 

penasehatan resmi dari BP4. 

2)Kedua belah pihak memasuki ruang sidang BP4 Kankemen secara 

bersamaan untuk dimintai keterangan dan didamaikan oleh petugas 

mediator. 

3)Salah satu pihak menunggu di luar untuk menunggu hasil mediasi 

secara bergiliran. 

4)Apabila dalam panggilan sidang penasehatan pertama kedua belah 

pihak sudah damai maka tidak ada panggilan kedua ataupun ketiga, 

namun jika panggilan pertama ini pemohon masih tetap ingin 

mengajukan cerai maka dilakukan panggilan sidang penasehatan 

ulang sampai tiga (3) kali. 

F.Kasus-kasus Perceraian di BP4 Kabupaten Jepara dan Faktor 

Penyebabnya 

Kasus-kasus perceraian PNS yang masuk dalam BP4 Kabupaten Jepara 

selama tahun 2016 sejumlah 22 kasus dengan jumlah panggilan 42 kali. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam satu kasus perceraian yang masuk ke BP4 tidak 

semuanya bisa didamaikan dengan satu kali panggilan sidang penasehatan. 

Dari 22 kasus tersebut yang mengajukan (pemohon) adalah istri.  

Faktor penyebab perceraian yang diajukan antara lain: 

i.Suami berperilaku kasar; 

ii.Suami mengungkit-ngungkit harta yang diberikan; 
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iii.Suami mempunyai wanita idaman lain; 

iv.Sudah menikah selama 5 tahun namun belum dikaruniai anak; 

v.Sudah nyaman hidup sendiri; 

vi.Sudah pisah ranjang selama 2 tahun; 

vii.Sudah menikah selama 20 tahun; 

viii.Suami di luar kota dan tidak memberikan nafkah; 

ix.Suami setuju untuk bercerai; 

x.Suami tidak bisa ke Jepara karena sedang merawat ibunya di luar kota. 

G.Administrasi Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Jepara 

1Surat permohonan cerai kepada atasan. 

Surat permohonan cerai ini terdiri dari perihal surat, tanggal pembuatan 

surat, alamat surat, identitas pemohon, identitas termohon, isi permohonan, 

dan tanda tangan pemohon. Berikut ini contoh surat permohonan cerai. 

Perihal: Permohonan cerai 

Jepara, 8 Agustus 2016 

 

Kepada Yth: 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Jepara 

Di_ 

Jepara 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

 

Nama: Istri 

Umur: 43 tahun 

NIP: 1234567890 

Unit Kerja: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara 

Alamat: Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara 
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Akan mengajukan rapak cerai dengan suami saya: 

 

Nama: Suami 

Umur: 36 tahun 

Pekerjaan: Wiraswasta 

Alamat: Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara 

 

Mohon kepada bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Jepara untuk memberikan ijin kepada saya untuk mengajukan rapak cerai ke 

Pengadilan Agama Jepara karena telah terjadi: 

 

a. Suami melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang dilakukan 

berulang-ulang kali; 

b.Suami meninggalkan rumah selama satu tahun dan tidak memberikan 

nafkah lahir dan batin; 

c. Sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga 

sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. 

 

Atas perkenan bapak saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

 

Istri 

 

 

2.Surat Permohonan Cerai kepada BP4 Kabupaten Jepara 

Surat ini terdiri dari perihal surat, tanggal pembuatan surat, alamat surat, 

identitas pemohon, identitas termohon, isi dan alasan permohonan, dan 

tanda tangan pemohon. Berikut ini contoh surat permohonan cerai 

kepada BP4.. 

Jepara, 13 September 2016 

 

Kepada Yth. 

Kepala BP4 

Kementerian Agama RI Jepara 

Di_ 

Tempat 
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Dengan hormat, 

 

Bersama ini kami sampaikan kepada BP4 bahwasanya: 

Nama: Istri 

Umur : 43 tahun 

NIP : 1234567890 

Unit Kerja: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara 

Alamat : Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara 

 

Yang selanjutnya disebut sebagai pemohon ijin perceraian, yang hendak 

mengajukan perceraian tehadap suami saya: 

Nama: Suami 

Umur : 36 tahun 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara 

 

Bahwa sehubungan dengan proses pengajuan ijin perceraian yang telah 

saya ajukan kepada atasan Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara 

tertanggal 8 Agustus 2016 (surat terlampir), yang saat ini proses pengajuan 

tersebut sudah sampai tahap pembahasan di Badan Kepegawaian daerah 

(BKD) Kabupaten Jepara. 

 

Bahwa pada tahap pembahasan di Badan Kepegawaian daerah (BKD) 

Kabupaten Jepara tersebut, kami selaku pemohon ijin perceraian 

disarankan untuk menghadap kepala BP4 Jepara terlebih dahulu guna 

membantu penyelesaian persoalan perkawinan yang pemohon ajukan 

proses ijin perceraian tersebut. 

 

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada BP4 Jepara untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.  

 

Demikian atas kebijakan, kami ucapkan terimakasih. 

Hormat kami, 

 

 

Istri 

 

 

3.Panggilan Sidang di BP4 Kabupaten Jepara 

Surat ini terdiri dari: tanggal pembuatan surat, nomor surat, sifat surat, 

lampiran suran, perihal, alamat surat, isi surat dan tanda tangan Pegawai 

BP4. Berikut ini contoh surat Panggilan Sidang BP4 Kabupaten Jepara. 
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. 

Jepara, 26 September 2016 

 

Nomor: 24/BP4/IX/2016 

Sifat: Penting 

Lamp: - 

Perihal: Panggilan I Sidang Penasehatan BP4 

 

Kepada Yth. 

a.Suami 

b.Istri 

Di Jepara 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Berdasarkan surat dari ibu Aku tanggal 13 September 2016 tentang 

permohonan penasehatan BP4 atas nama Istri, maka dengan ini kami 

mengharap kehadiran bapak/ibu dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Hari/tanggal: Selasa, 03 Oktober 2017 

Waktu: Pukul 08.00 WIB 

Tempat : Ruang Sidang BP4 Kankemenag Kab. Jepara 

Jl. Ratu Kalinyamat PO BOX 17 Demaan Jepara 

Keperluan : Sidang BP4 pertama 

 

Demikian undangan ini, atas kehadirannya disampaikan terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

An. Ketua 

Sekretaris 

 

 

 

Drs. H. Djalal Suyuti, M.Pd.I 
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4.Berita Acara Pemeriksaan 

Berita acara pemeriksaan terdiri dari: tanggal pemeriksaan, identitas 

pegawai pemeriksa, identitas pemohon, daftar pertanyaan, serta tanda 

tangan pemohon dan pemeriksa. Berikut ini contoh berita acara 

pemeriksaan. 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

 

Pada hari senin tanggal 4 September 2016 bertempat di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1.Nama: Teguh Budiawan MM 

NIP: 1234567890 

Pangkat/Gol Ruang: Pembina (IV/a) 

Jabatan  : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data 

pada BPD Kab. Jepara 

 

2.Nama: Amalia Endah, M.Si 

NIP: 1234567890 

Pangkat/Gol Ruang: Penata (III/c) 

Jabatan  : Kepala Subbid Pembinaan dan kesejahteraan 

pegawai pada BKD Kab. Jepara 

 

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor 865.1/1633 tanggal 4 September 

2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 

Nama: Istri  

Umur : 43 tahun 

NIP : 1234567890 

Unit Kerja: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara 

Alamat : Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara 

 

 Yang bersangkutan diminta keterangannya sehubungan dengan gugatan 

perceraian yang diajukan olehnya. 

 

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, yang 

bersangkutan memberika keterangan/jawaban sebagai berikut: 

1.Pertanyaan: Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani  

rohani? 

Jawab: Sehat. 

2.Pertanyaan: Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan 

dengan sebenar-benarnya tanpa ditutup-tutupi? 

Jawab: Bersedia 

3.Pertanyaan: Apakah agama yang saudara anut? 
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Jawab: Islam 

4.Pertanyaan: Tolong saudara ceritakan riwayat pekerjaan 

saudara, mulai diangkat menjadi CPNS sampai 

dengan sekarang. 

Jawab: diangkat CPNS mulai tahun 2007, ditempatkan di 

Dinas Perhubungan, kemudian dimutasi ke bagian 

humas Setda Jepara, sampai tahun 2017 pindah ke 

Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan 

sekarang. 

5.Pertanyaan: dengan siapa, di mana dan kapan saudara  

menikah? 

Jawab: dengan Suami, di Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara  

pada tanggal 14 Juli 2010 

6.Pertanyaan: Apakah dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai  

anak? 

Jawab: Sudah dua orang. 

7.Pertanyaan: Apa status saudara dan suami saudara pada saat  

menikah? Dan atas inisiatif siapa saudara menikah? 

Jawab: gadis dan duda mati dengan dua anak, atas inisiatif  

orang tua saya. 

8.Pertanyaan: di mana saudara dan suami tinggal setelah  

menikah? 

Jawab: Krajan, Rt. 15 Rw. 02 Jepara. 

9.Pertanyaan: bagaimana kondisi perkawinan saudara dari awal  

menikah? 

Jawab: dua bulan setelah menikah mulai terjadi  

perselisihan karena suami membawa wanita lain 

kerumah dengan kondisi pintu tertutup disaat saya 

bekerja. 

10.Pertanyaan: apa yang menjadi permasalahan di dalam rumah  

tangga sehingga saudara mengajukan gugatan 

cerai? 

Jawab: setelah mengetahui ada wanita lain di 

rumah, saya marah dan pulang ke rumah orang tua 

saya. Pada saat itu suami saya menyusul saya 

untuk minta maaf dan saya maafkan karena saat itu 

saya sedang hamil. Setelah itu hubungan kami 

membaik sampai saya melahirkan anak saya yang 

pertama. Kemudian saya melihat sms di hp suami 

saya yang ternyata dari wanita lain yang isinya 

meminta uang 5 juta untuk menggugurkan 

kandungannya. Selain itu suami saya sering gonta-

ganti teman wanita. 

11.Pertanyaan: apakah saudara tahu siapa wanita-wanita tersebut? 

Jawab: pernah dengan karyawan saya sendiri, pegawai  

indomart, dan pegawai alfamart. 

12.Pertanyaan: apa alasan yang paling mendasar hingga saudara  

menggugat cerai suami? 
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Jawab: suami berselingkuh, suami tidak memberiknnafkah  

lahir dan batin, dan sering terjadi pertengkarang 

yang tidak lagi bisa didamaikan. 

13.Pertanyaan: apakah saudara saat ini masih tinggal serumah 

dengan suami? 

Jawab: tidak, suami sudah pergi dari rumah sejak 3 tahun  

yang lalu, meskipun kadang pulang hanya untuk 

minta saya layani saja, tetapi setelah itu pergi lagi. 

Dan semenjak anak kedua saya lahir, suami tidak 

pernah pulang lagi. 

14.Pertanyaan: apakah suami pernah bilang kemana perginya? 

Jawab: tidak pernah bicara 

15.Pertanyaan: pernahkah saudara berusaha untuk memperbaiki  

hubungan dengan suami saudara? 

Jawab: pernah dan selalu diakhiri dengan pertengkaran 

16.Pertanyaan: apakah suami anda pernah memberikan nafkah? 

Jawab:memberi kalau saya meminta, tetapi setelah dua  

tahun ini tidak 

17.Pertanyaan: apakah saudara sudah membicarakan mengenai  

gugatan cerai ini kepada keluarga? Dan bagaimana 

tanggapannya? 

Jawab:sudah dan keluarga menyerahkan keputusan 

perceraian ini kepada saya karena kasihan dengan 

saya 

 

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, 

kemudian dibacakan di depan yang bersangkutan dan dimengerti kemudian diakui 

kebenarannya, kemudian diparaf pada tiap-tiap lembar berita acara pemeriksaan 

dan membubuhkan tenda tangan di bawah ini.  

 

Yang memberi keterangan 

 

 

Istri 

NIP. 1234567890 

 

Demikian berita acara pemeriksaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya 

dengan mengingat sumpah jabatan sekarang ini, kemudian kami tutup dan tanda 

tangani.  

Tim pemeriksa: 

 

1.Teguh Budiawan, MM 

NIP. 1234567890 

 

 

2.Amalia Endah, M.Si 

NIP. 1234567890 

 


