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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Kepala Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 

Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan dan Kursus, Ketua Bidang 

Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan 

Nama Lengkap : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Jabatan  : 

Daftar Pertanyaan 

A. Entrepreneur 

1. Inovasi apa yang dilakukan dalam upaya mencegah perceraian di 

Kecamatan Sumbang? 

2. Apakah inovasi tersebut sesuai dengan visi dan misi BP4 Kecamatan 

Sumbang? 

3. Tujuan dari dilaksanakan inovasi? 

4. Apakah tujuan yang sudah ditetapkan saat awal pelaksanaan ini sudah 

tercapai? 

5. Dampak setelah dilaksanakannya inovasi? 

6. Kendala dalam mengadakan inovasi? 
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B. Koordinasi 

1. Mekanisme koordinasi yang dilaksanakan dengan badan lain? 

2. Bentuk kerjasama dengan badan lain dalam kegiatan tersebut bagaimana? 

3. Apa manfaat setelah dilakukan koordinasi tersebut? 

4. Hambatan yang dialami dalam proses koordinasi? 

C. Fasilitasi 

1. Siapa saja yang diberikan fasilitas? 

2. Bentuk fasilitas yang diberikan? 

3. Bagaimana procedural pemberian fasilitas tersebut? 

4. Kendala dalam pemberian fasilitas? 

5. Manfaat dari adanya pemberian fasilitas? 

6. Dampak dari adanya pemberian fasilitas? 

D. Stimulasi 

1. Apakah sebelumnya dilaksanakan proses pemberitahuan terlebih dahulu 

adanya program-program di BP4? 

2. Bagaimana cara yang dilakukan? 

3. Target utama dari penyampaian informasi terkait kegiatan penyuluhan ini? 

4. Bagaimana respon dari target atas hal tersebut? 

5. Apa aja hambatan yang di alami dalam penyampaian informasi tersebut? 
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Untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Banyumas, Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB) Kecamatan Sumbang 

Nama Lengkap : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Jabatan  : 

Daftar Pertanyaan 

A. Entrepreneur 

1. Apakah menurut saudara, inovasi program yang ada di BP4 sudah efektif 

dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sumbang? 

2. Adakah perubahan setelah program tersebut diimplementasikan?  

3. Apakah inovasi program tersebut layak untuk dilanjutkan?  

4. Apakah di kantor saudara ada inovasi program sebagai upaya pencegahan 

perceraian di kecamatan sumbang ini? 

B. Koordinasi 

1. Adakah koordinasi yang dilaksanakan dengan BP4? 

2. Kapan koordinasi tersebut dilaksanakan?  

3. Bagaimana mekanisme koordinasi tersebut dilaksanakan? 

4. Bagaimana bentuk koordinasi tersebut dilaksanakan?   

5. Berapa frekuensi dilaksanakannya koordinasi tersebut?  

6. Apakah BP4 mampu berkoordinasi dengan baik?  

7. Apa kendala yang dihadapi selama koordinasi tersebut dilaksanakan?  
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C. Fasilitasi 

1. Apakah kantor saudara mendapatkan fasilitas dari BP4? 

2. Jika iya, dalam bentuk apa fasilitas tersebut diberikan?  

3. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitas BP4? 

4. Manfaat apa yang dirasakan setelah mendapatkan fasilitas dari BP4?  

5. Dampak apa yang dihasilkan dari fasilitas tersebut?  

6. Apakah fasilitas tersebut cukup memuaskan? 

7. Apakah fasilitas yang diberikan tersebut efektif dalam pencegahan 

perceraian di kecamatan Sumbang? 

D. Stimulasi 

1. Bagaimana respon saudara dengan program-program yang di lakukan oleh 

BP4? 

2. Apakah program yang dilaksanakan tersebut efektif dalam mencegah 

perceraian di Kecamatan Sumbang? 
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Untuk masyarakat yang pernah mengikuti penyuluhan di Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumbang 

Nama Lengkap : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan ada pemberitahuan 

terlebih dahulu? 

2. Apa materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan? 

3. Apakah dampak bagi saudara setelah mengikuti penyuluhan tersebut? 

4. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh BP4 apakah 

saudara mengerti tujuan penyuluhan tersebut? 

5. Menurut saudara apakah penyuluhan yang dilaksanakan efektif dalam 

mencegah perceraian di Kecamatan Sumbang? 
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Untuk pasangan suami isteri yang sudah pernah melakukan konseling/mediasi 

pekawinan ke Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Kecamatan Sumbang 

Nama Lengkap : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah sebelumnya dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh BP4 

adanya pelayanan konseling dan mediasi? 

2. Apa yang ibu ketahui tentang konseling/mediasi di BP4? 

3. Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan konseling dan 

mediasi dengan BP4? 

4. Kegiatan apa yang dilakukan saat konseling/mediasi di BP4? 

5. Menurut anda, bagaimana proses konseling dan mediasi yang baik, apakah 

yang diberikan oleh konselor/mediator di BP4 sudah baik? 
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Lampiran 2. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melakukan pengamamatan langsung di BP4 Kecamatan Sumbang. 

2. Melakukan pengamatan langsung pada kegiatan penyuluhan, konseling 

ataupun mediasi. 
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Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan 

Keluarga Sakinah. 

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan 

Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) pusat. 

5. Keputusan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4)  Kabupaten Banyumas No 24/BP.4.Kab.BMS/XI/2015 tentang 

Penentapan Pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumbang Masa BaktiTahun 2015-2020. 

6. Hasil Munas BP4 VIII. 

7. Laporan Kegiatan Penyuluhan Kecamatan Sumbang, Kabupaten 

Banyumas Tahun 2016 

8. Manajemen Rumah Tangga, Diklat BP4 ProvinsiJawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2007. 
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Lampiran 4. Matriks Wawancara Penelitian 

No Informan Aspek Hasil Wawancara 

1 NR Entrepreneur A. Penyuluhan 

1. Sebenarnya dari pihak kita sudah melakukan yakni BP4 Kecamatan Sumbang, 

sudah melakukan berbagai upaya terkait bagaimana kegiatan penyuluhan ini agar 

mampu secara optimal dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sumbang, 

seperti yang terbaru ini BP4 Kecamatan Sumbang berperan optimal dengan 

melakukan penyuluhancalon pengantin, penyuluhan ini sebenarnya baru kita 

laksanakan belum ada satu tahun, mengingat tingginya angka perceraian di 

kecamatan sumbang ini maka kita memutuskan untuk melaksanakan penyuluhan 

calon pengantin. ya kita harap dengan calon pasangan suami isteri memiliki 

bekal tentang bagaimana mengarungi rumah tangga nantinya. Jadi istilahnya 

mereka memiliki ilmu-ilmu pernikahan yang cukup agar rumah tangganya bisa 

langgeng. Mungkin ini bisa juga dikatakan sebagai bentuk upaya yang kita 

lakukan. 

2. Tentu saja, seperti yang tertuang dalam Munas BP4 tahun 2014 disana jelas 

disebutkan bahwa ya Visi BP4 Kecamatan Sumbang ini adalah mewujudkan 

keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan ya upaya yang kita lakukan tadisalah 

satu tujuan akhirnya tentunya adalah bagaimana agar visi kita tersebit dapat 

terlaksana secara baik, ya seperti itu sudah, sudah sesuai. 

3. Hmmm ya tujuan utamanya tadi bekal bekal yang mereka ketahui bahwa rumah 

tangga yang mereka jalani ini tidak segampang, bahwa nikah itu harus ada niat, 

basic apa sih yang akan tempuh termasuk didalamnya bagaimaa menciptakan 

suatu rumah tangga mengedepankan antara hak dan kewajiban, karena kita 

menganalisa dari mereka-mereka yang gagal rata-rata usianya mereka masih 

dibawah. Jadi perlu ada semacam bimbingan, seperti ituh. 

4. Hmmm sebagain besar memang sudah mereka jalani tetapi belum paham yang 

sebenarnya, termasuk bagaimana membentuk rumah tangga yang sudah 
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digariskan oleh undang-undang perkawinan, bagaimana syarat-syarat berumah 

tangga, bagaimana hak dan kewajjiban antara suami isteri sampai dengan hal-hal 

lain dalam artian seperti KDRT, bagaimana antara hak yang tidak sampai itu 

ditanamkan diberikan materi-materi termasuk di dalamnya tentang kesehatan, 

bagaimana jika hamil di bawah umur, dst makanya melibatkan dengan PLKB itu. 

5. Kalau sampai hari ini karena memang ini programnya baru kalau dari 

masyarakat belum tetapi tanggapan selama mengikuti penyuluhan muncul 

pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memunculkan ohhh berarti hak saya ini, 

kewaijban saya ini. Berarti tetep kedepan kalau menurut saya kalau ini 

dilaksanakan manfaat yang dirasakan pastinya akan lebih besar baik pencegahan 

nikah usia dini, dst 

6. Memang sangat sulit, karena memang kita butuh dana, orang didudukan dari jam 

8 sampai jam 12 jelas kita bertanggungjawab istilahnya untuk minum, ada alat 

tulis dsb, kalau dananya gak ada kita gak bisa jalan. Jadi kendala utamanya yang 

kita rasakan adalah dana. 

B. Konseling/Mediasi 

1. Hmmm ya setiap-setiap khutbah nikah pun umpamanya nikah di luar nikah 

diundang gituh pasti saya sisipkan untuk kelestarian rumah tangga ituh. Jadi 

memang saya selipkan rumah tangga itu harus lestari jangan sampai terjadi 

walaupun ada problem apapun kalau niatnya sudah sekali jadi, sekali untuk 

selamanya. Apapun yang terjadi tidak goyah bisa tegar ya kaya gitu. Saya setiap 

kali sering sampaikan kalau ada masalah jangan langsung ke pengadilan 

alangkah lebih baiknya di konsultasikan terlebih dahulu bisa dengan kita BP4 

seperti ituh. Saya sih lebih memfokuskan kepencegahan perceraian makanya 

saya sedari awal sering sekali menyisipkan nasihat-nasihat nikah. 

2. Sudah sesuai, karena kan untuk mencapai tujuan tentu saja harus dilakukan 

berbagai inovasi agar bisa lebih mudah tercapai. Inovasi kita sudah sesuai.   

3. Pastinya tujuan nya adalah untuk membantu mengenalkan BP4 sebagai lembaga 
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konseling ataupun mediasi yang bertugas sebagai penengah dalam masalah 

rumah tangga mereka, sehingga nantinya kita mereka mengalami perselihan 

dalam rumah tangga mereka bisa datang kepada kita dan berusaha untuk sama-

sama mencari penyelesaainnya. 

4. Ya meskinya termasuk kembali kepada penyuluh agama ituh kan itu kan 

tugasnya untuk memberikan mmhhh apa namanya pengajian ke majelis taklim, 

ke PKK, ke ibu-ibu, kepada pasangan usia subur itu meskinya disana itu anatara 

lain di apa namanya itu disisipkan kata-kata BP4 mereka kita sarankan untuk 

mengenalkan BP4 kepada masyarakat mengenai adanya konseling/mediasi di 

lembaga kita yang bertugas untuk turut membantu menyelesaikan masalah 

rumah tangga. 

5. Kalau dari internal ya jelas dengan adanya kita sering ketemu kan disamping 

menjadi baik l terus ada upaya silaturahmi terus lebih dekat dan juga untuk apa 

namanya kita tambah-tambah ilmu sebagai bahan bekal untuk penyampaian 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau secara eksternal saya juga merasa 

bingung karena memang sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan, angka 

perceraian di kecamatan sumbang ini terus tinggi tetapi memang masyarakat 

tidak datang ke kita ke BP4 nih untuk berkonsultasi ataupun meminta mediasi 

untuk masalah rumah tangga mereka. 

6. Hmmm ya kalau berbicara mengenai masalah itu kan yaa tidak lepas dari dana, 

sementara contoh lah ya kalau kita missal mau mengumpulkan penyuluh-

penyuluh itu masa ita mengundang kita tidak memberikan snack sementara dana 

untuk ke arah situ an nggak, jadi memang yang jelas kendala pertama adalah 

dana. Yang kedua memang sepertinya masalah dana kalau yang lain kalau ada 

dana insyaallah semua akan berjalan lancar. 

  2  SS  A. Penyuluhan 

1. Sudah, kita sudah melakukan berbagai upaya terkait pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan mba, contohnya adanya kegiatan kursus catin itu, itu juga merupakan 
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upaya yang kita lakukan karena sebelumnya di kita catin itu nggak ada, tapi mmh 

melihat angka cerai selalu tinggi makanya tahun 2016 kemaren kita buat suatu 

kegiatan penyuluhan seperi ituh, ada kerjasama juga dengan PLKB dari 

kesehatannya. Kita juga sampaikan penyuluhan walau dalam bentuk penasihatan 

pas pedaftaran nikah sama ijab Kabul juga biar bisa lebih sampai ke 

masyarakatnya seperti ituh. 

2. Sudah sesuai, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Visi Misi BP4, karena 

apapun program kita pasti berpedoman pada Visi dan Misi BP4 sendiri. 

3. Ya tujuan nya pastinya agar supaya angka cerai di sini itu bisa diturunkan 

dengan adanya pemahaman yang baik mengenai pernikahan mba, mereka jadi 

tahu hak dan kewajiban dalam pernikahan sehingga ketika mereka menikah 

masalah-masalah dalam pernikahan bisa dikurangi sehingga mereka tidak cerai 

nantinya. 

4. Hmmm sebenarnya tujuan nya agar angka cerai bisa diturunkan tetapi memang 

hal tersebut sangat sulit pasti untuk dilakukan, tapi yang penting sih kita 

berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka-mereka, memberikan 

ilmu-ilmu mengenai pernikahan dan kesehatan yang disampaikan oleh PLKB. 

5. Sebenarnya gimana yaaa kalau bicara dampak yang benar-benar kita rasakan sih 

sepertinya belum soalnya baru tidak tahu kalau nantinya. 

6. Kendala mungkin kesadaran masyarakatnya, karena percuma kalau kita sudah 

melakukan berbagai upaya tapi masyarakatnya tidak melaksanakan apa ilmu-

ilmu yang disampaikan dari pihak kita ya balik lagi mungkn ke faktor pendidikan 

sih mba, kalau dari saya seperti ituh sih. Selain hal itu keterbatasan dana yang 

kita miliki juga berpengaruh mba, karena memang sekarang dana dari DIPA nya 

juga belum cair sehingga kursus catin ini untuk tahun ini belum ada. 

3 DR  B. Konseling/Mediasi 

1. Hmmm kalau ditanya inovasi yang sudah kita lakukan, sebenarnya sudah banyak 

upaya yang kita lakukan contohnya di setiap ada acara pernikahan selalu 
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berusaha kita selipkan tentang keberadaan BP4 sebagai lembaga 

konseling/mediasi dalam acara penyuluhan juga terus kita ada penyuluh agama 

mereka kita juga tekankan untuk mengenalkan BP4 kepada masyarakat. Seperti 

itu mba sudah banyak upaya yang kita lakukan. 

2. Tentu saja, karena program-program kita semuanya berpacu pada Visi dan Misi 

BP4 sendiri. 

3. Hmmm tujuannya sih agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan BP4 

untuk menangani masalah dalam rumah tangganya, tidak langsung cerai gitu 

mba semuanya dibicirakan dulu. 

4. Ya sudah dijalankan mba, sudah sesuai. 

5. Belum terlalu berdampak sih mba masih soalnya sampai sekarang masih sedikit 

masyarakat non PNS yang kalau cerai kesini dulu minta di mediasi minta nasehat 

lah istilahnya. 

6. Mungkin faktor masyarakatnya sih mba susah sekali untuk menyadarkan 

masyarakat, terbukti banyak sekali yang cerai tapi yang datang ke kita ini sedikit. 

4 IS  A. Penyuluhan 

1. Sebenarnya yang saya tahu BP4 sendiri sudah melakukan berbagai upaya ya 

terkait perceraian di sumbang ini, tetapi memang yang saya lihat belum terlalu 

dampak dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sumbang. Seperti contoh 

penyuluhan terhadap calon pengantin, karena program ini juga baru di daerah 

kita, sehingga ya memang belum maksimal dalam menekan angka perceraian di 

Sumbang ini. Tetapi saya rasa penyuluhan jenis seperti ini layak untuk terus 

dilaksanakan kedepannya. 

2. Hmmm kalau perubahan terkait penurunan angka perceraian sepertinya masih 

belum, tetapi dengan adaya catin ini setidaknya masayarakat yaitu calon 

pengantin tadi bisa mendapatkan ilmu-ilmu pernikahan dan juga dari segi 

kesehatan juga itu sih yang saya lihat. 

3. Tentunya ini masih sangat layak untuk tetap dijalankan kedepannya. Bahkan kita 
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berharap akan terus selalu ada inovasi-inovasi baru tentang bagaiaman 

menangani masalah perceraian di Kecamatan Sumbang ini. Tidak hanya sebatas 

penyuluhan akan tetapi kedepannya saya harap semoga akan program yang 

benar-benar menyentuh inti masalahnya yakni pencegahan perceraian. Karena 

kan kalau penyuluhan seperti ini sifatnya sementara ya karena biasanya kalau 

orang sudah pulang ya sudah. Jadi semoga akan terus selalu ada inovasi-inovasi 

baru kedepannya. 

4. Gini mba kalau KUA itu kan lebih kepada pernikahannya kalau BP4 itu 

bagaiaman agar pernikahan itu dalam proses berjalannya bisa sakinah, 

mawaddah, warohmah. Jadi memang kita tidak terfokus kepada perceraian tetapi 

kita selama ini mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan 

perceraian di sumbang  ini. 

B. Konseling/Mediasi 

1. Kalau saya lihat sih belum mba, karena angka perceraian nya pun terbilang 

masih selalu tinggi tiap tahunnya. 

2. Belum kalau saya lihat, karena pada nyatanya masih sedikit sekali pasangan 

suami isteri yang akan bercerai meminta konseling atau mediasi ke BP4 ini. 

3. Kalau bicara layak atau tidak, saya pribadi sih menganggap ini masih layak 

untuk dilanjutkan dengan harapan kedepannya hal ini bisa mengatasi masalah 

perceraian di wilayah Kecamatan Sumbang ini. 

4. Tidak ada mba. 

5 QR  A. Konseling/Mediasi 

1. BP4 Kecamatan Sumbang memang dari pemantauan kami, melakukan sebuah 

inovasi dengan melibakan para penyuluh keagaaman untuk turut serta 

mengenalkan kepada masyarakat tentang adanya fungsi konseling dan mediasi di 

BP4 Kecamatan Sumbang. Tentunya kalau masyarakar merespon baik apa yang 

disampaikan penyuluh keagaaman, terutama untuk pasangan yang bermasalah 

dalam rumah tangga, bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan BP4 
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semoga perceraian nya tidak terjadi. 

2. Kalau perubahan langsung terhadap perceraian mungkin belum, tapi setidaknya 

masayrakat disini bisa menjadi lebih tahu. 

3. Tentunya, perlu agar semakin banyak masyarakat yang tahu tentang adanya 

fungsi konseling/mediasi di BP4. 

4. Karena badan kita kedudukannya di pusat yakni Kabupaten, untuk hal itu BP4 

Kecamatan Sumbangnya yang lebih tahu. Kita selama ini hanya membantu jika 

sekiranya dari BP4 Kecamatan membutuhkan bantuan BP4 Pusat. 

6 IK  A. Penyuluhan 

1. Menurut kami ya sebagai pihak yang bergerak dalam bidang kesehatan utama 

yaitu tentang kkeluarga berencana, penyuluhan terhadap calon pengantin ini 

merupakan program bagus, disini pasangan yang akan menikah nantinya bisa 

tahu bagaimana soal hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi,  

keluarga berencana. Memang kalau untuk dinilai efektif atau tidak dalam 

menurunkan perceraian saya tidak bisa menyimpulkan tetapi intinya program 

semacam ini baik untuk dijalankan. 

2. Mungkin kalau pada perubahan, menurunnya angka perceraian belum ya mba, 

tapi dengan adanya penyuluhan ini pasangan yang akan menikah mengetahui 

tentang kesehatan, seperti yang tadi reproduksi dan keluarga berencana. 

3. Masih layak mba, program ini kan baru berjalan 1 kali pada tahun 2016, saya 

harap tahun ini akan ada lagi juga, karena program ini sangat bagus. Karena 

pihak kita focus utamanya kepada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, 

terkait penurunan perceraian bukan bagian kita, seperti itu mba. Jadi tidak ada. 

1 NR Koordinasi A. Penyuluhan 

1. Itu memang sangat mudah dan tidak ada masalah sama sekali, mekanisme nya 

lancar-lancar saja. Semuanya mudah, komunikasinya juga berjalan lancar. 

Koordinasi dengan PLKB biasanya kita yang mengajukan terlebih dahulu 

melalui surat, meminta bantuan mengisi kegiatan penyuluhan terhadap calon 
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pengantin dan itu di respon baik oleh pihak sana, kalau dengan KUA kita 

lakukan secara komunikasi lisan meminta bantuan untuk mengumumkan kepada 

calon pengantin untuk turut serta ketika mereka mendaftarkan pernikahan. 

2. Hmmm kita bareng-bareng, kalau kita lihat ada budget berarti kita laksanakan 

karena kan itu pakai biaya, kalau ngga ya walaupun kita sudah mengajukan tapi 

tidak ada dana ya kita menunggu nanti. 

3. Hmmm manfaatnya setelah dilaksanakan koordinasi tersebut lebih memudahkan 

kita dalam menjalankan tugas pastinya dalam penyuluhan pun jadinya beragam 

tidak hanya aspek keagamaan tetapi juga ada kesehatannya nya juga. 

4. Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, semuanya lancar baik dengan PLKB 

juga dengan KUA pun lancar karena pada dasarnya kita memiliki kepentingan 

yang sama. Paling cuma kadang terhalang masalah dana saja, tapi itu pun tidak 

terlalu berpengaruh kalau untuk koordinasi. 

B. Konseling/Mediasi 

1. Ya sebenarnya ada koordinasi dari pihak kepengurusan itu sudah dilakukan, 

mhhh ya tapi rata-rata itu ya apa namanya mhhh 2 atau 3 orang sebenarnya sudah 

cukup untuk melaksanakan bimbingan sebenarnya karena sudah dibekali yang 

jelas agamya sudah, undang-undang sudah, prosedur itu sudah, sebenarnya itu. 

2. Hmmm ya kalau koordinasi dengan yang lain ya jelas nanti larinya ke kabupaten. 

Jadi gini kalau seandainya katakanlah dari KUA ituh sudah tidak bisa atau 

katakanah mhhh ada permasalahan baru yang tidak bisa menangani 

koordinasinya dengan BP4 Kabupaten tingkat atasnya ya gituh jadi istilahnya 

minta apa namanya ini loh ada permasalahan tolong solusinya bagaimana kalau 

seandainya seperti ituh nanti kita laporannya keatas. Catatan juga mba kalau PNS 

memang sesudahdi BP4 kecamatan memang harus ke BP4 Kabupaten walau 

mungkin di kabupaten hanya meneruskan data dari kecamatan jadi pasti kita 

koordinasi. 

3. Paling lebih memudahkan pekerjaan kita, merasa terbantu lah isitilahnya 
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4. Hmmm ya kalau hambatannya kayanya gak ada karena senadainya kalau kita 

berkoordinasi dengan pihak atas kita sifatnya hanya meneruskan saja. 

2 SS  A. Penyuluhan 

1. Kita berkoordinasi dengan PLKB dan KUA, dari pihak kita meminta kerjasama 

ke mereka paling seperti ituh. 

2. Ya paling kita kalau contoh kegiatan kursus catin itu kita mengundang PLKB 

untuk menjadi pembicara dalam hal kesehatannya, ke KUA juga kita minta 

bantuan kerjasama. 

3. Ya manfaat nya sih kegiatan penyuluhanya menjadi banyak manfaat, kan kita 

kerjasama dengan PLKB masyarakat jadi tahu ilmu kesehatan tidak hanya 

agama, ya banyak sih mba manfaatnya tugas jadi meringankan tugas juga. 

4. Paling dana mba, tapi itu juga gak terlalu berpengaruh mba kalau untuk urusan 

koordinasi, jadi ya selama ini lancar-lancar saja koordinasinya. 

3 DR  A. Konseling/Mediasi 

1. Kalau pas pelaksanaan konseling/mediasi sih balik ke sesame internal BP4 saja 

karena tidak perlu banyak orang kalau mau me mediasi orang. Paling sama 

penyuluh agama meminta bantuan untuk turut menyampaikan tentang 

keberadaan kita ke masyarakat atau ya selanjutnya kalau PNS yang datang kesini 

tindak lanjutnya ke BP4 pusat karena memang prosedurnya kalau PNS seperti 

ituh. Intinya tidak banyak koordinasi dengan yang lainnya kalau 

konseling/mediasi. 

2. Ya paling contohnya untuk yang konseling/mediasi dari PNS selanjutnya kita 

biasanya berkoordinasi dengan BP4 Pusat. Atau bisa juga jika di BP4 kita 

menemukan masalah saat konseling, kita bisa minta bantuan ke BP4 pusat. 

Tetapi selama ini kita aman-aman saja. 

3. Hmmm jadi ya gini paling-paling dari sana ituh apa berikan tambahan ilmu 

tolong ini di pelajari ini, paling kaya gitu lebih kepada tambahan ilmu yang kita 

dapatkan dari pihak BP4 atas. 
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4. Tidak ada mba, inshaallah lancar-lancar saja. 

4 IS  A. Penyuluhan 

1. Tentu dalam berbagai kegiatan yang dilakukan BP4 kita sering melakukan 

koordinasi. 

2. Kalau ada kegiatan penyuluhan yang membutuhkan kerjasama dengan kita 

pastinya. 

3. Dari pihak BP4 biasanya menghubungi kita terlebih dahulu, seperti kegiatan 

penyuluhan dari pihak BP4 meminta di bantu untuk turut menyampaikan kepada 

pasangan calon pengantin ya karena memang untuk urusan yang berkaitan 

dengan pernikahan pasti lewat kita dulu. 

4. Biasanya kita turut terlibat dalam kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan oleh 

BP4, seperti kalau ada proses pernikahan biasanya dari BP4 menyelipkan 

penyuluhan atau apa yaaa penasihatan istilahnya, terus juga kursus pengantin itu 

data-data didapat dari kita. 

5. Tidak tentu, tergantung kebutuhan. 

6. Ya menurut saya koordinasi yang terjalin selama ini cukup baik, pihak kita dan 

BP4 mampu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan baik. 

7. Tidak ada, lancar-lancar saja. 

8. Ya saya rasa cukup efektif, walaupun kalau dilihat hasilnya sih perceraian di sini 

masih tinggi tapi kalau koordinasi dalam kegiatannya sih efektif. 

 

5 QR  A. Konseling/Mediasi 

1. Tentu mba ya kita selama ini kerap berkoordinasi dengan BP4 Kecamatan 

Sumbang utamanya jika hal tersebut menyangkut permasalahan rumah tangga 

yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang mana salah satunya berstatus 

PNS. 

2. Tidak pasti, tergantung kebutuhan 

3. Dari BP4 Kecamatan Sumbang menghubungi kita jika memang dirasa ada hal-
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hal yang perlu di koordinasikan atau butuh bantuan seperti itu mba. 

4. Ya seperti itu mba, saling berkoordinasi jika ada yang perlu di koordinasikan. 

5. Hanya jika ada hal-hal yang perlu saja, menyesuaikan kondisi saja. 

6. Sudah mba, mereka kerap berkoordinasi dengan pihak kita jikalau memang ada 

yang dibutuhkan. Contohnya dalam kasus perceraian PNS, selama ini atau hal 

diluar itu mereka cukup koopratif dan komunikatif merepon apa yang dari pihak 

kita sampaikan. 

7. Dari pihak kita tidak ada mba, aman-aman saja. Kita sifatnya kan hanya 

membantu apa yang disampaikan dari BP4 Kecamatan hanya bentuk laporan-

laporan terus nanti kita tindak lanjuti, bagaimana selanjutnya, bagaimana jalan 

keluarnya 

8. Bukan untuk mencegah perceraian tetapi lebih kepada memudahkan tugas saja 

mba. 

6 IK  A. Penyuluhan 

1. Tentu, karena kita menjadi pemateri juga disana jadi kita pastinya berkoordinasi 

dengan pihak BP4, terkait hal-hal yang nantinya akan dilaksanakan pada 

kegiatan penyuluhan. 

2. Ya pas sebelum kegiatan dan pas hari H nya mba, tetapi ya intinya pihak kita 

selalu siap berkoordinasi kapan saja jika BP4 membutuhkan bantuan kita. 

3. Pihak BP4 yang mengajukan terlebih dahulu terkait permintaan mengisi materi 

tentang kesehatan seputar pernikahan di penyuluhan terhadap calon pengantin 

itu. 

4. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menjadi pemateri dalam kegiatan 

penyuluhan atas permintaan dari BP4, seperti itu paling mba. 

5. Kita rapat koordinasi dulu kemarin 1 kali, sebelum kegiatan penyuluhannya 

6. Sudah mba, ketika BP4 meminta kita turut serta dalam programnya sebelum hari 

H dan pas hari H koordiansi pihak kita dengan mereka sudah baik. 

7. Dari pihak kita tidak ada mba, aman-aman saja. 
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8. Mungkin kalau untuk mencegah perceraian saya tidak tahu, tetapi untuk member 

pemahaman kepada masyarakat saya rasa penyuluhan seperti sangat efektif. 

1. NR Fasilitasi A. Penyuluhan 

1. Ya kan kita kegiatannya itu sosialisasi tadi, ya paling ya masyarakat, calon 

pengantin ya mereka-mereka lah yang menerima penyuluhan dari pihak kita, 

karena memang focus utamaya adalah hal itu untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat. 

2. Fasilitas gimana ya mbaa, ya paling pas penyuluhan disana peserta bisa 

konsultasi soal kesehatan kepada penyuluh PLKB itu sama snack alat tulis sama 

piagam paling gitu sih mba. 

3. Tidak ada procedural khusus, ya karena memang seperti tadi saya bilang bahwa 

bentuk fasilitas dari kita yang kita berikan adalah tadi memberikan penyuluhan 

dan menghadirkan pembicara untuk memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan masayarakat terkait dengan pernikahan, ya palingan pelaksanaan 

proses penyuluhan tadi itu berpedoman pada SOP yang sudah kita buat untuk 

kegiatan penyuluhan ini. Karena memang biasanya kita ada SOP juga. 

4. Kendala utamanya ya paling dana sih ya, karena memang tidak dapat dipungkiri 

bahwa pelaksanaan penyuluhan pun ini membutuhkan dana. Seperti untuk 

konsumsi masyarakat lah istilahnya atau transfortasi pembicara.Karena memang 

dana dari DIPA ini cairnya tidak menentu. 

5. Ya manfaatnya dari adanya fasilitas dalam bentuk penyuluhan ini agar bisa 

bermanfaat untuk masyarakat, mereka bisa mengetahui tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pernikahan. 

6. Ya semoga nantinya setelah diadakannya penyuluhan ini akan mampu 

berdampak pada menurunnya angka cerai di Sumbang ini. 

B. Konseling/Koordinasi 

1. Memang kalau untuk konseling/mediasi ini hanya diperuntukan untuk suami istri 

yang meminta konseling/mediasi kepada kita. Jadi tentunya hanya mereka. 
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2. Kalau dalam konseling/mediasi ini paling fasilitas yang kita berikan adalah 

bantuan pemecahan masalah dalam bentuk pemberian nasihat, advokasi 

semacam bantuan hukum walau bukan dari internal kita kalau senadainya 

masyarakat membutuhkan bantuan hukum kita bisa semacam turut mencarikan 

LBH yang bisa membantu. Tapi selama ini bantuan hukum tersebut belum 

pernah kita lakukan karena rata-rata memang PNS. 

3. Hmmm ya paling kalau ingin diberikah semacam penasihatan dari kita tentunya 

mereka harus datang ke BP4 terlebih dahulu menceritakan masalah rumah 

tangganya, beda lagi mungkin kalau nanti kedepannya ada yang meminta 

bantuan hukum procedural akan lebih formal mba. 

4. Kendalanya paling waktu mba jadi memang kadang kalau ada masyarakat yang 

meminta penasihatan kadang jikakonselor/mediator sedang tidak ada di tempat 

kita menyarankan untuk datang lain waktu,karena pengurus-pengurus BP4 ini 

memiliki kesibukan lain jadi kadang tidak ditempat karena kan kalau BP4 ini 

sifatnya lebih ke sosial mba, gak ada gaji. 

5. Tentunya kita mengharapkan masyarakat yang berkonsultsi ke BP4 merasa 

terbantu ya mba jadi setidaknya masalah dalam rumah ramah tannga bisa sedikit 

terselesaikan. 

6. Hmmm Dampaknya apa yaa kalau menurut saya sih tentunya membantu 

masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dalam rumah tanggnya kalau 

menurut saya sih seperti ituh. Utamanya sih kita berharap hal ini berdampak 

pada keputusan mereka untuk tidak jadi bercerai tapi memang susah kalau 

tekadnya sudah bulat sih mba. 

2 SS  A. Penyuluhan 

1. Ya yang ikut penyuluhan mba. 

2. Hmmm sebenarnya penyuluhan ini pun bisa dikatakan bentuk dari fasilitas yang 

kita berikan kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan perceraian di 

kecamatan sumbang, dalam penyuluhan ini kita menghadirkan apa namanya ya 
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pembicara-pembicara tidak hanya dari BP4 dan KUA tetapi juga dari tadi PLKB. 

Kita juga memberikan semacam alat tulis, snack, dan piagam penghargaan 

sebagai bentuk ikut serta mereka. 

3. Tidak ada prosedur khusus, soalnya kita cuma sosialiasi mengundang pembicara 

memberikan ilmu kepada masyarakat.Kalau  procedural kaya SOP gitu sih 

inshaallah kita ada.  

4. Balik lagi ke dana sih mba pengennya kita sih memberikanfasilitas-fasilitas 

lainnya kepada peserta kegiatan penyuluhan tetapi kan dana sendiri yang kita 

punya kurang dan cairnya pun tidak bisa di perkirakan. 

5. Ya dengan kita megadakan penyuluhan ini ya kita bisa bermanfaat untuk 

pasangan pengantin buat bekal ilmu pernikahan. 

6. Paling masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mereka mendapatkan 

berbagai pemahaman yang berkaitan dengan pernikahan baik ari segi agamanya 

dan juga kesehatan, sehingga nantinya mereka bisa jadi lebih tahu. Tentunya 

harapan saya semoga penyuluhan ini juga bisa me nge rem angka cerai mba. 

3 DR  A. Konseling/Mediasi 

1. Pasangan suami isteri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya dan 

datang meminta mediasi kepada kita. 

2. Kita dari BP4 kalau ada masyarakat yang meminta konseling/mediasi tentunya 

kita bisa memberikan bantuan penasehatan, sebagai penengah kita berusaha 

mencarikan solusi atas masalah dalam rumah tanggana, kita juga bisa 

memberikan bantuan hukum tapi selama ini memang belum ada yang meminta, 

seperti itu mungkin fasilitas yang kita berikan. 

3. Hmmm tentunya kalau ingin diberikan penasehatan, mereka yang bermasalah 

dalam rumah tangganya harus datang kepada kita dulu baru kita bisa 

memberikan semacam nasihat perkawinan. Itu saja tidak ada prosedur khusus 

mba. 

4. Selama ini tidak ada kendala berarti kalaupun ada itu bisa kita tangani. 
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5. Dengan adanya penasihatan yang kita lakukan kita sih harapanny bisa membantu 

masyarakat yang membutuhkan nasihat dalam rumah tangganya. 

6. Untuk saat ini masih belum terlihat dampaknya, mungkin kalau kedepannya 

semakin banyak masyarakat yang datang meminta penasehatan perkawinan 

kepada kita bisa membuat mereka tidak jadi bercerai, kita sih harapannya seperti 

itu nantinya. 

4 IS  A. Penyuluhan 

1. Kalau fasilitas sih tidak ada ya mba. 

2. Tidak ada. 

3. Tidak ada 

4. Tidak ada 

5. Tidak ada 

6. Tidak ada 

7. Tidak ada 

B. Konseling/Mediasi 

Sama Seperti Penyuluhan 

5 QR  A. Konseling/Mediasi 

1. Kalau fasilitas sepertinya tidak ya mba, karena pada dasrarnya kepentingan kita 

sama, jadi pihak kita dan BP4 sama-sama saling bekerja sama saja. 

2. Tidak ada. 

3. Tidak ada 

4. Tidak ada 

5. Tidak ada 

6. Tidak ada 

7. Tidak ada 

6 IK  A. Penyuluhan 

1. Paling kita diberikan dana transportasi saja mba untuk kegiatan penyuluhan 

karena kita pengisi materi. 
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2. Ya tadi uang transport 

3. Tidak ada prosedur khusus, kami hanya langsung menerima saja dari pihak BP4 

4. Alhamdulilah lah mba, bisa untuk bensin. 

5. Tidak ada 

6. Tidak ada 

7. Tidak ada.  

1 NR Stimulasi A. Penyuluhan 

1. Iya tentu diberitahu 

2. Kalau untuk Catin ini memang pas pendaftaran pernikahan di beritahu mereka 

semua diundang, ada undangannya juga melalui P3M yang mengurusi 

pernikahan ini dari awal emang sih kita mempersiapkan dari mulai persiapan 

undangan, dsb akan tetapi memang tidak melalui undangan resmi ada surat nya 

karena memang terkendala dana juga. Kecuali memang penyuluhan dalam 

bentuk penasihatan perkawinan tidak ada pemberitahuan karena memang itu 

pelaksanaanya pas ijab Kabul. 

3. Kalau dalam bentuk penyuluhan suscatin ya memang target utamanya itu 

pasangan yang akan menikah.Tetapi sebenarnya tidak hanya lewat suscatin juga 

di setiap ada kesempatan pun ada perkumpulan masyarakat pun disana saya turut 

menyampaikan informasi mengenai perkawinan bagaiamana mengelola rumah 

tangga yang sakinah, seperi ituh. 

4. Kalau saya lihat masyarakat merespon baik, mereka terlihat semangat ada 

kegiatan ini. 

5. Hambatan sih menurut saya tidak ada sih mba karena memang mereka sepertinya 

merespon baik atas adanya kegiatan penyuluhan ini, yang saya lihat sih seperti 

ituh tetapi memang Cuma kalau undangan resmi lewat surat agak terkendala 

masalah dana. 

B. Konseling/Mediasi 

1. Ya, tentu kita selalu kita sampaikan. 
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2. Hmmm seperti ini mba jadi contoh di acara penyuluhan seperti kursuscalon 

pengantin, terus seperti tadi yang saya bilang itu apah lewat namanya penyuluh 

keagamaan kan mereka sering memberikan kaya semacam pengajian mereka 

selalu kita tekankan untuk disampaikan, tapi memang sepertinya susah mba. 

3. Targetnya yang masyarakat, pasagan menikah ataupun calon pengantin. 

4. Kalau dilihat berdasarkan kenyataannya seperti respon dari masyarakat kurang 

baik karena terbukti sampai sekarang sedikit sekali masyarakat yang 

berkonsultasi atau meminta mediasi ke kita,soalnya gimana ya mba semuanya itu 

rata-rata kesini ya PNS semuanya mba. 

5. Jadi gini mba, kalau hambatannya sih lebih banyak dari eksternal ya mba, jadi 

dari masyarakatnya, tetapi dari kitanya sebenarnya upaya-upaya penyampaian 

sudah kita lakukan. Sebagai contoh tadi dengan menggandeng penyuluh agama 

cuma memang susah sekali mba untuk membuat masyarakat memanfaatkan 

keberadaan BP4 kami ini. 

2 SS  A. Penyuluhan 

1. Ya mba kita beritahu. 

2. Contoh kalau untuk catin kita kasih tahu pas pendaftaran nikah, kaya kegiatan 

catin tahun kemaren, inih ada kursus catin nih kita sarankan mereka ikut seperti 

itu, lewat P3M juga kadang kita sarankan agar mereka juga menyampaikannya. 

3. Masyarakat. 

4. Respon dari target cukup baik, terbukti acara suscatin kemaren ramai diikuti oleh 

pasangan calon pengantin dan disana pun mereka banyak bertanya. 

5. Tidak ada, lancar saja sih kalau saya lihat. 

3 DR  A. Konseling/Mediasi 

1. Sudah, sudah kita sampaikan. 

2. Dalam setiap acara-acara KUA juga sudah kita sampaikan seperi acara 

pernikahan, dan kegiatan-kegiatan kemasarakatan lainnya kita juga sudah 

beritahukan dengan menggandeng penyuluh agama. 



159 
 

 
 

3. Targetnya semua kalangan masyarakat mba,Cuma memang yang datang kesini 

kebanyakan PNS padahal semuanya sudah kita beritahukan. 

4. Gimana ya mba, saya tidak bisa menyimpulkan baik atau buruk Cuma kalau 

melihat kenyataannya sepertinya masyarakat tidak terlalu merespon, begitu mba 

kalau dari pandangan kami. 

5. Kalau menurut yang kami lihat sih ya kayanya hambatan yang paling besar 

adalah kesadaran masyarakat yang kurang, rendahnya kesadaran mungkin ya 

akibatnya faktor pendidikan, soalnya upaya-upaya sudah kita lakukan tetapi tetap 

saja belum terlalu terlihat hasilnya. 

4 IS  A. Penyuluhan 

1. Hmmm sebenarnya program merupakan program yang baik, terbukti BP4 

memang sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah perceraian 

di kecamatan sumbang inih dan saya pribadi sangat mengapresiasi hal tersebut. 

2. Gini Mba kalau melihat hasilnya sih memang belum terlihat, angka cerai masih 

tinggi. Tetapi kegiatan penyuluhan ini khususnya kursus calon pengantin ini saya 

rasa mampu memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pernikahan 

kepada calon pengantin sehingga diharapkan konflik dalam pernikahan tidak 

banyak terjadinantinya kalaupun ada bisa diselesaikan secara baik. 

B. Konseling/Mediasi 

1. Program ini program yang baik, semoga kedepannya bisa membantu mengatasi 

masalah tingginya cerai di wilayah Sumbang ini. 

2. Untuk saat ini sepertinya belum, tetapi jika terus dilaksanakan pastinya akan ada 

dampak positif yang terjadi. 

5 QR  A. Konseling/Mediasi 

1. BP4 Kecamatan Sumbang sudah melakukan berbagai upaya-upaya terkait 

dengan bagaimana konseling/mediasi ini bisa berjalan lancar dan memberikan 

dampak posistif untuk kasus perceraian di Kecamatan Sumbang, dan kami pihak 

pusat merespon baik akan hal tersebut. 
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2. Susah ya mba, kalau kesadaran dari masyarakatnya masih rendah, karena ini 

butuh dukungan dari semua pihak. 

6 IK  A. Penyuluhan 

1. PLKB sendiri merespon baik dengan adanya penyuluhan ini, karena tentunya 

dengan adanya kegiatan ini kita merasa terfasilitasi, kita mendapat tempat untuk 

mengkampanyekan seputar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana kepada 

masyarakat. 

2. Kalau efektif untuk penurunan saya kurang paham, tetapi kalau untuk 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat program ini efektif, ya saya harap 

dengan adanya pemahaman tentang seputar kesehatan reproduksi dan keluarga 

berencana,dapat memberikan dampak terhadap mengurangi masalah dalam 

rumah tangga nantinya yang berkaitan dengan hal tersebut. 

7 SA  A. Penyuluhan 

1. Saya pernah ikut tahun kemaren namanya itu kursus catin, waktu itu kan saya 

mau daftar nikah terus dari orang KUA nya ada yang bilang kesaya katanya ada 

penyuluhan dari BP4 sama KUA, ya itu kursus catin itu. 

2. Seputar ilmu-ilmu pernikahan, hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan 

bagaimana cara memperlakukan suami atau istri, terus ada kesehatan juga, ya 

seputar pernikahan. 

3. Hmm paling saya jadi tahu mba, saya dapat ilmu istilahnya. 

4. mengerti mba. 

5. Efektif, kan kita sebagai pasangan yang akan menikah nantinya jadi tahu ilmu-

ilmu seputar pernikahan, gimana akan langgeng. Sehingga nantinya kalau udah 

nikah gak cerai. 

8 DT  A. Penyuluhan 

1. Waktu itu saya dapat pemberitahuannya pas mau daftar nikah, disuruh ikut 

penyuluhan catin dari KUA. 

2. Ya soal kehidupan pernikahan mba, bagaimana menjalani kehidupan rumah 
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tangga agar sakinah mawaddah dan warohmah. 

3. Saya jadi mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban saya sebagai seorang 

istri, kan hal tersebut nantinya pasti berguna dalam kehidupan rumah tangga saya 

dan suami, kalau kita sendiri masing-masing tahu apa yang menjadi hak dan 

kewajiban masing-masing pasangan, nantinya jadinya kan gak banyak konflik 

kalau sudah nikah. 

4. Insyaallah mengeri mba, intinya kan untuk memberi pemahaman seputar 

kehidupan dalam pernikahan kepada pasangan yang akan menikah. 

Kalau menurut saya, yang meraskakan dampak dari ikut penyuluhan nya, saya 

rasa bagus mba. 

9 AR  A. Penyuluhan 

1. Sudah lah mba, gimana kita tahu ada kegiatan penyuluhan kalau gak dikasih tahu 

sama KUA nya. Waktu itu saya tahunya pas mau daftar pernikahan. 

2. Banyak yang pasti soal pernikahan, gimana agar pernikahan langgeng, gimana 

cara kita menyikapi konflik nantinya pas nikah itu yang saya ingat. 

3. Jadi tahu aja gitu mba, tahu banyak soal pernikahan-pernikahan. Itu aja paling 

4. Cukup ngerti mba, disini dari yang saya tangkep pas ikut penyuluhan tujuannya 

untuk memberikan semacam arahan atau bekal buat kita-kita. 

5. Saya bingung ya mba jawabnya, dtanya efektif atau nggak saya gak tahu. 

Soalnya kan gak tahu kehidupan pernikahan kedepannya gimana. eh ternyata ada 

masalah, terus gak bisa diselesaikan kan biasanya ujung-ujung pada milih untuk 

bercerai. 

10 SY  A. Konseling/Mediasi 

1. Saya tidak tahu mba, kalau saya tahu bisa minta dimediasi di BP4 dari tetangga 

yang pernah kesana. Katanya ada BP4 di deket KUA yang bisa me mediasi 

pasangan yang mau cerai. 

2. Saya tahunya, kalau ada masyarakat yang membutuhkan atau dibantu untuk 

mengatasi masalah di rumah tangganya bisa datang ke BP4, nanti disana dibantu. 
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Saya tahunya begitu. 

3. Manfaatnya saya diberitahu solusi, diberi nasihat-nasihat soalbagaimana 

pernikahan yang baik, saya juga disarankan jangan sampai bercerai kasihan sama 

anak paling seperti ituh mba. 

4. Kita dinasihati, awalnya suami saya dulu terus giliran saya. Setelah itu dipanggil 

dua duanya saya sama suami saya nya, terus ditanya masalahnya apa sampai 

pengen cerai, kalau udah selese dinasihati bisanya kita diberi waktu untuk 

mikirin lagi beneran mau cerai apa ngga. 

5. Menurut saya sih sudah baik, nasihat-nasihat yang diberikan, kita mendapatkan 

pencerahan. 

11 NH  A. Konseling/Mediasi 

1. Karena saya PNS, memang saya sudah tahu soalnya kan kalau PNS itu kalau 

mau cerai itu diwajibkan datang ke BP4 dulu, kalau terkait pemberitahuan dari 

BP4 ke umum sepertinya juga sudah. 

2. Konseling/mediasi itu kan memang diperuntukan untuk pasangan suami isteri 

yang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Namanya masalah kan kalau 

bisa diselesaikan kan ya mba, nah disinilah fungsi BP4 sebagai lembaga yang 

memberikan penasihatan perkawinan dalam bentuk tadi konseling/mediasi. 

3. Ya walaupun konflik rumah tangga saya tidak bisa diselesaikan, saya dan suami 

saya tetap cerai. Tetapi dengan saya konsultasi dengan  BP4 saya bisa 

mengetahui hal-hal atau apa ya pokonya semua yang berkaitan dengan 

pernikahan yang belum saya ketahui sebelumnya, yaa istilahnya ada bekal lah 

kalau seandainya nanti saya menikah lagi. 

4. Disana kita yaitu saya sama suami sama-sama saling bicara dalam hal ini BP4 

menjadi penengah diantara kami, apa yang menjadi masalahdari rumah 

tangganya. Ya seperti itu paling mba. 

Intinya kan dari kita konseling/mediasi itu sebenarnya sangat bagus kalau kita 

tak jadi cerai, tetapi itu balik lagi kepada permasalahannya kalau senadainya 
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masalahnya sudah tidak bisa  diselesaikan ya jalan keluarnya dengan cerai. 

Menurut saya sudah sih mba, sudah baik BP4 berusaha untuk menengahi 

permasalahan dinantara saya dan suami, solusi-solusi dari mereka juga bagus. 

12 PY  A. Konseling/Mediasi 

1. Sudah mba, kita sudah pada tahu kalau saya sendiri sih tahunya dari pengajian 

waktu itu saya ikut, terus dari tetangga saya juga yang pernah kesana. 

2. Hmmm ya itu penasehatan perkawinan, supaya yang suami istrinya lagi 

berantem kalau bisa tidak cerai gitu mba di cari solusinya terlebih dahulu. 

3. Tentunya selain dapat kaya nasehat gitu, saya pribadi rasanya lebih lega ya mba, 

itu saja mba. 

4. Gitu mba, ditanya kenapa pengen cerai, masalahnya apa, palingan gitu mba. 

5. Sudah 
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Bappeda 
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Lampiran 6. Surat Keputusan BP4 Kabupaten Banyumas 
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Lampiran 7.  Surat Keputusan Menteri Agama No 30 Tahun 1997 
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Lampiran 8. Laporan Kegiatan Kursus Pra Nikah 
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Lampiran 9. Jumlah NTCR Tahun 2014 
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Lampiran 10. NTCR Tahun 2015 
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Lampiran 11. Jumlah NTCR Tahun 2016 
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Lampiran 12. Alasan Perceraian di Kecamatan Sumbang Tahun 2016 
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Lampiran 13. Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di 

Kecamatan Sumbang Tahun 2016 

 

 



188 
 

 
 

Lampiran 14. Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Kecamatan Sumbang Tahun 2016 

 

 


