
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian BP4 Kota Pekanbaru 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Badan Penasehatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru (BP4) yang di mana BP4 

merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai 

mitra Kementerian Agama dan instansi lain terkait dalam upaya meningkatkan 

kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina 

dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia yang berlokasi di Jln. 

Jendral Sudirman No.482 Komplek Perkantoran bersama Masjid Arrahman 

Pekanbaru. 

 

B. Sejarah Singkat BP4 Kota Pekanbaru 

BP4 sebagai organisasi profesional, mitra kerja Kementerian Agama 

dan institusi terkait bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, 

mawaddah dan rahmah dengan mengembangkan Program Gerakan Keluarga 

Sakinah. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan 

keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus dari 

konselor dan penasihat perkawinan secara professional. 

Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan 

meningkatnya arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap 

kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah 

program kongkrit untuk mencapai tujuan di atas. Sejak BP4 didirikan pada 

tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama 

Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang 

berusaha di bidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. 

Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawianan, 

oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam 
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mewujudkan kualitas perkawinan. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir 

ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; 

tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan 

sirri, perkawinan mut’ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur 

meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan 

sebuah keluarga.  

Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk 

dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih 

sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan 

tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, 

sarana dan prasarana yang memadai. Tuntutan BP4 ke depan, peran dan 

fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi 

sebagai lembaga mediator dan advokasi. 

Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian 

organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai 

pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai konsekwensi dari 

kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak 

kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga 

yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan 

terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART 

ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif 

terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam 

masyarakat. 

 

C. Visi dan Misi BP4 Kota Pekanbaru 

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah 

sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik 

materil dan mental spiritual. Sedangkan Misi BP4 adalah: 

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah 

mawaddah warahmah. 
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2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap 

keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan 

advokasi. 

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. 

4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan keluarga. 

5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan intansi/ lembaga yang 

memiliki misi dan tujuan yang sama. 

 

D. Program Organisasi BP4 Kota Pekanbaru 

1. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XV 

tahun 2014 di Jakarta 

2. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi 

BP4 pada semua tingkatan organisasi 

3. Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (family crisis center) 

4. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai 

ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah 

Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat 

Kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-

masing jenjang 

5. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana 

bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, 

swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan 

perkembangan kegiatan dan beban organisasi 

6. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui 

Rakernas 

7. Menyelenggarakan Munas BP4 XVI tahun 2019 

8. Mengoptimalkan website BP4 disemua tingkatan. 
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E. Program Kerja Bidang BP4 Kota Pekanbaru 

1. Bidang konsultasi diantaranya konseling, mediasi, advokasi, penasehatan 

perkawinan dan keluarga 

a. Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan 

penasihatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi  

b. Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di bidang psikologi, 

psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi 

c. Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra nikah dan pasca nikah 

d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan 

e. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui 

telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan 

Media elektronika lainnya 

f. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga 

g. Meningkatkan peran mediator BP.4 di Pengadilan Agama 

h. Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai 

dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus 

a. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BP4 

b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan 

advokasi masalah perkawinan dan keluarga 

c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara 

dan kasus perceraian  di Pengadilan Agama 

d. Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus pranikah bagi 

calon pengantin dan pasangan muda yang baru menikah bekerjasama 

dengan instansi terkait atau secara mandiri 

e. Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus 

pra nikah 

f. Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, 

mediator dan kursus pra nikah bekerjasama dg instansi terkait 
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g. Menyelenggarakan TOT  tenaga pelatih untuk pelatihan koselor, 

mediator, tenaga advokasi,  dan kursus pra nikah. 

3. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha 

a. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait yang 

mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan 

penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah wa 

rahmah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

b. Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik yang 

berorientasi  profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 

dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah. 

c. Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan 

program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait. 

4. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi 

a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta 

penyuluhan tentang: 

1) Penyuluhan Keluarga Sakinah bagi masyarakat umum, majelis 

taklim dan remaja usia nikah 

2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi 

Hukum Islam, undang-undang PKDRT, Perlindungan Anak dan 

undang-undang terkait lainnya. 

b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi Pembinaan 

Keluarga Sakinah melalui: 

1) Media cetak 

2) Media elektronikal 

3) Media tatap muka 

4) Media percontohan/keteladanan 

c. Merespon masalah-masalah aktual atau kontemporer terkait keluarga 

yang terjadi di masyarakat. 

F. Konselor dan Penasehat Perkawinan BP4 Kota Pekanbaru 

1. Konselor dan Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh 

pengurus masing-masing tingkatan organisasi. 
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2. Konselor dan Penasihat Perkawinan terdiri atas ahli agama, tenaga 

profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, 

dan para ahli di bidang terkait. 

3. Konselor dan Penasihat Perkawinan disyaratkan : 

a) Beragama Islam 

b) berakhlak baik 

c) Sehat jasmani dan rohani 

d) Wajib menyimpan rahasia orang yang menjadi klien 

e) Sudah berkeluarga 

f) Berumur paling kurang 30 tahun 

g) Memiliki kompetensi dibidang penasihatan perkawinan dan keluarga. 

 

G. Rekapitulasi Mediasi BP4 Kota Pekanbaru 

Tercatat sepanjang tahun 2017, ada sekitar 82 pasangan suami istri 

yang datang ke BP4, dan dari beberapa bulannya ada beberapa pasangan 

suami istri yang tidak dapat dibantu oleh BP4 dalam terselesaikannya 

problematika yang dialami pasangan tersebut. Berikut ini adalah rekapitulasi 

mediasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017 yaitu sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Data Mediasi Tahun 2017 Di BP4 Kota Pekanbaru 

 

No 

 

Bulan 

Jumlah Yang 

Dimediasi 

 

Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

1 Januari 12 11 1 

2 Februari 6 6 - 

3 Maret 12 12 - 

4 April 9 6 3 

5 Mei 5 5 - 

6 Juni 3 3 - 

7 Juli 5 5 - 

8 Agustus 3 3 - 

9 September 8 6 2 

10 Oktober 5 4 1 

11 November 7 4 3 

12 Desember 7 4 3 
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Tabel IV.2 

Data Mediasi Tahun 2018 Di BP4 Kota Pekanbaru 

 

No 

 

Bulan 

Jumlah Yang 

Dimediasi 

 

Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

1 Januari 5 4 1 

2 Februari 6 5 1 

3 Maret 7 7 - 

4 April 10 9 1 

5 Mei 6 4 2 

6 Juni 3 3 - 

7 Juli 15 12 3 

8 Agustus 15 12 3 

9 September 6 6 - 

10 Oktober 10 10 - 

11 November 7 6 1 

12 Desember 6 5 1 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2018 ada 

sekitar 96 pasangan suami istri yang datang ke BP4 guna mendapatkan solusi 

terbaik dari problematika yang sedang mereka hadapi. 
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H. Struktur Organisasi BP4 Kota Pekanbaru 

 

Gambar IV.1 

STRUKTUR ORGANISASI BP4 KOTA PEKANBARU 
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Sekretaris Umum 
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Drs. H. Damhir 

Ketua I 

H. M. Nazar, S.Ag 

Bendahara umum 

Nurhayati, S.Ag. MM 

Wakil Sekretaris I 

Masrizal, S.Ag 

Wakil Sekretaris II 

Sari Dewi Oktayana 

Wakit 

Bidang-Bidang 

Bidang Konseling, 

Penasehatan Perkawinan 

Dan Keluarga 

Bidang Advokasi, 

Mediasi Dan 

Konsultasi 

Bidang Humas, 

Publikasi Dan 

Kerjasama Dalam Dan 

Luar Negeri 

Bidang Kesejahteraan 

Keluarga, Perlindungan 

Usia Dini, Pemuda 

Dan Lansia 

Bidang Pendidikan 

Keluarga Sakinah Dan 

Pengembangan SDM 

Bidang Usaha 

Dan Kemitraan 


