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BAB II

SEKILAS TENTANG BADAN PENASEHATAN

PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERWAKILAN KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya

Berdirinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

atau yang disingkat dengan  BP-4 memiliki sejarah yang cukup panjang.

Eksistensi lembaga ini ditengah-tengah masyarakat telah lama dikenal, dimana

bila ada suatu proses pernikahan maka akan berurusan dengan lembaga ini.

Untuk itu lembaga ini sudah tidak asing lagi dalam proses penasehat

perkawinan.

BP-4 sebagai Badan yang bertindak sebagai konsultan perkawinan dan

perceraian, badan ini secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1960,

sebagai salah satu hasil konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur.

Perintisnya adalah H. S. M. Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan Agama

kota Praja Jakarta Raya dan Aratha, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi

Jawa Barat. (Ekslopendi Islam : 211). Secara embrional badan yang berfungsi

sama, telah lebih dulu berdiri di beberapa tempat yang berbeda, misalnya di

Bandung dengan nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian dengan

nama badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (1954) di

Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian, dan di

Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga, Berdirinya

BP-4 dilatarbelakangi oleh terlalu banyaknya penceraian yang tidak sesuai

dengan jiwa Ajaran Islam di Kalangan Muslim, sehingga diperlukan badan
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yang dapat memberikan bimbingan dan nasehat kepada khalayak ramai secara

terus menerus untuk memelihara keutuhan sebuah perkawinan dengan tujuan :

1) Mempertinggi nilai perkawinan

2) Mencegah perceraian sewenang-wenang

3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia yang sejahtera baik lahir

dan batin.

Sedangnya fungsinya adalah :

1) Memberikan nasehat, penerangan dan tuntunan kepada yang

berkepentingan serta khalayak ramai mengenai masalah-masalah nikah,

thalaq dan rujuk

2) Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian

3) Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan

perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 BP-4

mempunyai usaha sebagai berikut :

1) Memberikan nasehat dan penerangan yang mengenai nikah, thalaq, cerai

dan rujuk kepada yang akan melakukan baik perorangan maupun

kelompok

2) Mencegah terjadinya perceraian (cerai, thalaq, atau cerai gugat) sewenang-

wenang dan poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah

umur dan di bawah tangan

3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan

perselisihan rumah tangga
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4) Perbaikan majalah, buku brosur dan penerbitan lain. (MUNAS BP-4

IX,1992 : 15)

Upaya selanjutnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah tentang

eksistensi BP-4 dengan upaya pengurus yang sifatnya sudah Nasional.

Berdasarkan untuk kelancaran pelaksanakan Undang-Undang No. 1 Th 1974

tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu

sekali untuk menunjang dan menegaskan pengakuannya di Badan Penasehat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).

Dalam keputusan menteri Agama No. 85 Th. 1961. Begitu pula

pembinaan badan tersebut sebagai salah satunya badan yang berusaha pada

bidang penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka

menunjang tugas Departemen Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam.

(HUU DEPAG RI : 2000:558) Kemudian berdasarkan keputusan menteri

Agama No. 30 Th. 1977 tentang penegasan dalam bidang penasehat

perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. (Hasil Munas BP-4 X :

1995: 16). Surat keputusan menteri Agama No. 85/1961 yang mengukuti

eksistensi BP-4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dan berusaha di

bidang penasehat dan memperkecil angka perceraian, maka secara bertahap

pada tahun selanjutnya. Dari daerah tingkat I berkembanglah sampai daerah

tingkat II (Kabupaten) dan bahkan sampai kepada Kecamatan maupun Lurah

dan desa di Indonesia.

Pada tahun 1976 tepatnya 16-20 Desember, BP-4 mengadakan

konfrensi untuk membicarakan masalah pembenahan penyempurnaan
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Anggaran Dasar BP-4 agar seirama dengan perkembangan zaman supaya

dapat menjadi pedoman bagi setiap petugas BP-4  dalam menjelaskan

pembagunan Nasional. Dalam Anggaran Dasar Pusat ditegaskan bahwa BP-4

berazaskan Islam. Setelah setahun dikeluarkan surat keputusan menteri Agama

No. 30/1977 tentang pengukuhan Eksistensi BP-4 sebagai satu-satunya badan

penunjang bagi tugas yang diembankan oleh Departemen Agama dalam

bidang Penasehat Perkawinan. (ADART BP-4 :10).

BP-4 di provinsi Riau telah ada pada tahun 1974 yang kemudian

dibentuk pula BP-4 pada setiap kabupaten / kotamadya tingkat II. Untuk

awalnya pembentukan BP-4 terlebih dahulu di kota Pekanbaru kemudian di

daerah-daerah lainnya. Selanjutnya BP-4 mengalami perubahan pengertian

atau nama yang pada awalnya berarti “Badan Penasehat Pelaksanaan dan

Pelestarian Perkawinan. Terjadi perubahan ini sewaktu Munas ke XI tanggal

30-31 Agustus 1998 di Jakarta. Adapun sebab perubahan tersebut adalah

masalah-masalah yang dihadapi dalam nunakahat adalah nikah, thalaq, cerai

dan rujuk (NTCR).

Karena Departemen Agama hanyalah menangani masalah nikah dan

rujuk (NR), sedangkan thalaq dan cerai ditanggani oleh pengadilan Agama.

Oleh karena itu potensi dan wewenang Departemen Agama dalam hal ini BP-4

hanya menyangkut nikah dan rujuk (NR). (MUNAS BP-4 XI :1998).
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B. Tugas-tugas BP-4

Pada prinsipnya perkawinan bagi manusia adalah hal yang sifatnya

alamiah. Adapun tujuan perkawinan :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan meneruskan keturunan

manusia

2. Memenuhi tuntunan naluri hidup manusia

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerakusan

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama

anggota masyarakat atas dasar kasih sayang

5. Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rizki yang halal dan

mempertebal rasa tanggung jawab. (Soemiyati : 1998 : 13-14).

Jelas bahwa sesungguhnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia,

karena merupakan anjuran Allah, (Mahmud : 1985 :1). Selain itu juga

merupakan kebutuhan dalam membentuk suatu masyarakat yang baik, karena

dalam pernikahan akan menghasilkan keturunan yang sah menurut aturan

Hukum Islam, sehingga terbina suatu masyarakat yang damai, tentram, dan

mencegah terjadinya berbagai kemaksiatan seperti perzinahan. (Idris : 1996:

26-27).

Dalam rangka memelihara sesuatu pernikahan dan keharmonisan

rumah tangga  sangat sulit, sehingga kadang terjadi sebagai benturan yang

menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang demikian suci. Untuk

mengantisipasi terjadinya berbagai persoalan terutama yang mengacu kepada

kasus perceraian. Departemen Agama telah membuat suatu organisasi yang

dikenal dengan BP-4 memiliki tugas dan fungsi yang sangat jelas,

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Anggaran Islam dan Anggaran

Rumah Tangga.
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Sebagaimana yang telah diketahui bahwa BP-4  mempunyai bagiannya

masing-masing yang tentunya memiliki tugas sendiri-sendiri. Untuk itu bagian

penasehat perkawinan dan konsultasi keluarga berdasarkan keputusan

pengurus BP-4 Pusat Nomor 10 Tahun 1992, memiliki tugas-tugas pokok

sebagai berikut :

1. Membina dan menyelenggarakan nasehat dan konsultasi pada waktu

sebelum melaksanakan pernikahan, walimahan, krisis dalam rumah tangga

dan pada waktu akan/sesdudah terjadi thalak, cerai dan rujuk.

2. Menghimpun kasus dan data penasehatan.

3. Membina dan mengatasi rubrik konsultasi perkawinan pada media masa,

terutama dalam remaja nasehat perkawinan dan keluarga.

4. Mengumpulkan kasus pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.

5. Memberikan penjelasan tentang hukum-hukum munakahat, undang-

undang perkawinan, koplikasi hukum Islam, dan peratuaran-peraturan

pelaksanaannya.

6. Membina dan meningkatkan mutu pembinaan dan korps penasehat.

7. Bertanggung jawab kepada ketua umum/ ketua melalui wakil ketua yang

membinanya. (BP-4 Pusat :144).

Sedangkan tugas-tugas dibagian pendidikan dan penerangan bagian

Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Departemen Agama mempunyai

tugas-tugas sebagai berikut :

a. Bekerja dengan bagian penasehat perkawinan dan konsultasi keluarga

menyelenggarakan penataran korps penasehat perkawinan.
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b. Membina menyelenggarakan kuliah remaja dan pembinaan keluarga

bahagia sejahtera, antara lain melalui media masa, media cetak dan media

elektronik.

c. Membina dan menyelenggarakan pemilihan ibu teladan.

d. Memberikan penerangan tentang hukum munakahat, undang-undang

perkawinan, undang-undang peradilan agama dan komplikasi hukum

Islam kepada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi wanita,

instansi pemerintah dan masyarakat luas.

Secara struktural organisasi BP-4 telah memberikan tugas untuk setiap

tingkat. Pada tingkat kota madya, sesuai dengan instruksi Direktur Jendral

Bimbingan Masyarakat Islam nomor INST /194 tentang pemberdayagunaan

BP-4 Kotamadya. Maka BP-4 Kotamadya bertugas sebagai berikut :

1. BP-4 Kotamadya bertugas memberikan nasehat dan penerangan tentang

masalah yang berhubungan dengan perselisihan rumah tangga dan

perceraian kepada suami istri yang dalam keadaan konflik yang akan

melangsungkan perceraian.

2. Penasehatan dan penerangan tersebut dapat diberikan baik sebelum atau

sesudah yang bersangkutan memberikan / mengajukan permohonan

gugatan kepada Pengadilan Agama.

3. Dalam hal yang bersangkutan telah memberitahukan/mengajukan gugatan

kepada Pengadilan Agama, penasehat / penerangan yang dilakukan oleh

BP-4 kabupaten/ Kotamadya tersebut diberikan atas permintaan

Pengadilan Agama.
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4. Hasil penasehat atau penerangan oleh BP-4 Kotamadya tersebut pada

angka (2) dan (3) segera disampaikan kepada Pengadilan Agama setempat

dalam waktu relatife singkat. Apabila BP-4 Kotamadya berhasil

mendamaikan suami isteri yang sedang bersengketa maka untuk

kepentingan umum BP-4 kotamadya juga harus segera melaporkan

hasilnya kepada Pengadilan Agama terlepas persoalan sudah diajukan

kepengadilan Agama atau belum.

5. Terhadap perselisihan suami istri yang persoalannya belum dilakukan

kepengadilan Agama BP-4 kotamadya berhasil mendamaikannya, maka

untuk kepentingan hukum hasil perdamaian tersebut dikirim kepada

pengadilan Agama yang dibuat Akte perdamaian. (HPPU DEPAG :1997 :

224-225)

Untuk menjadi seorang penasehat ada beberapa syarat sesuai dengan

pasal 5 sebagai berikut :

a. Corps Penasehat di pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan

ditentukan sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 8 Anggaran

Dasar.

b. Corps Penasehat sekurang-kurangnya harus sudah berusia 30 (tiga puluh)

tahun atau pernah kawin.

c. Corps Penasehat harus

- Berkelakuan baik, terutama dalam soal perkawinan dan

kerumahtanggaan.
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- Dapat menyimpan rahasia orang  yang berkepentingan dalam hal

perkawinan dan kerumahtanggaan.

- Sudah mendapat latihan menurut keperluan.

d. Corps Penasehat yang kehilangan syarat-syaratnya, dicabut kedudukannya

sebagai penasehat. (AD-ART BP-4 :26)

Demikianlah gambaran umum tentang tugas-tugas yang diemban dan

dilaksanakan oleh BP-4 sebagai salah satu lembaga Penasehat Perkawinan,

sehingga lembaga ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai hukum dan

meminimalisir dalam perkawinan terutama dalam sebuah perselisihan dan

perceraian dalam sebuah rumah tangga.

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa BP-4 merupakan suatu

lembaga yang sifatnya Nasional. Berarti BP-4 memiliki darah organisasi yang

meliputi seluruh Indonesia. Dalam Anggaran Dasar BP-4 pasal 6 dijelaskan

organisasi BP-4 disusun ke bawah sesuai dengan susunan pemerintah.

Susunan tersebut adalah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya dan

kecamatan. Oleh karena itu, BP-4 adalah lembaga yang bersifat profesi yang

keanggotaannya dan pengurusnya ditentukan atas dasar syarat-syarat yang

mendukung tugas operasional organisasi BP-4. Dalam pasal 7 Anggaran Dasar

BP-4 dijelaskan anggota pengurus terdiri dari pria dan wanita yang beragama

Islam dari instansi, organisasi, tenaga ahli, pemuka Agama dan tokoh

masyarakat. Bagi anggota BP-4 yang hendak menduduki kepengurusan harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai mana berikut :
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1. Penasehat

2. Ketua umum

3. Ketua-ketua

4. Sekretaris umum

5. Sekretaris-sekretaris

6. Bendahara

7. Wakil bendahara

8. Bagian-bagian. (Pedoman Administrasi pencatatan dan Pelaporan BP-4 :

12).

Sedangkan untuk kepengurusan BP-4 Tingkat Provinsi susunannya

terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil ketua

3. Sekretaris

4. Wakil sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil bendahara

7. Bagian-bagian. (AD-ART BP-4, :6)

Untuk jabatan ketua umum dan ketua BP-4 ditingkat pusat ditunjuk

karena jabatannya adalah direktur Urusan Agama Islam dan Direktur

Penerangan Agama Islam direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Urusan Haji, serta Direktur Pembinaan badan Peradilan Agama Islam

Direktorat Jendral Binaan kelembagaan Agama Islam sesuai dengan struktural
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yang diembannya. Sedangkan untuk daerah tingkat I (Provinsi), masing-

masing karena jabatannya adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kepala

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat

dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen

Agama Provinsi yang ditunjuk sebagai kepengurusan BP-4  Tingkat Provinsi.

Untuk daerah tingkat II Kabupaten / Kotamadya, karena jabatannya

ditunjuk kepada Urusan Agama Islam, kepala seksi Bimbingan masyarakat

Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya sebagai ketua dan

wakil ketua. Selanjutnya ditingkat kecamatan sesuai dengan jabatan sesuai

dengan jabatan struktural maka kepala kantor Urusan Agama diangkat sebagai

ketua BP-4 tingkat kecamatan, sedangkan kepengurusan lainnya dapat

ditunjuk orang-orang tertentu yang mampu melaksanakan tugas yang akan

diemban. Adapun pembantu pegawai pencatat nikah (pembantu PPN)

ditugaskan sebagai BP-4 tingkat kelurahan / desa yang masa bakti

pengabdiannya untuk seluruh berlangsung selama tiga tahun (AD-ART BP-4

Pusat :8-9)

Untuk kepengurusan BP-4 Tingkat Kotamadya Pekanbaru untuk

periode 2004 sampai 2009, merujuk kepada pengurus BP-4 Daerah Tingkat I

Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

NOMOR : 53 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA PEKANBARU

MASA BAKTI TAHUN 2012-2017

Pembina : 1. Walikota Pekanbaru
2. Kepala Kankemenag Kota Pekanbaru
3. Ketua MUI Kota Pekanbaru

Ketua umum : Drs. H. Amirullah Hasyim
Ketua I : Drs. H. Dahlan Jamil. M. A
Ketua II : H. Zulkifli R, MA
Sekretaris umum : Drs. H. Damhir
Sekretaris : 1. Mulia Ahiruddin Hrp, ST

2. Nurhayati, S. Ag

Bendahara umum : Ir. Hj. Ratiun Muchtar
Bendahara : 1. Siti Aminah Sembiring, S.PdI

2. Asma, SS
Bidang-bidang :

1. Bidang Konsling, Penasehatan
Perkawinan dan Keluarga Ketua : Drs. H. Tarmizi Muhammad

Anggota : 1. Dra. Hj. Rosnaniar, M.Si
2. Prof. Dr. H. Akbarizan
3. Dr. H. Ekmal Rusydi
4. Dr. Hj. Maisyaroh
5. Drs. H. M. Nasir Hasan
6. Nazir, L. S. PdI
7. Drs.H.Sy.Effendi  Siregar, SH
8. Dr. Nur Ayuni Yusra
9. Drs. H. Sirajuddin
10. Drs. H. Saidussahar Banar

2. Bidang Advokad, Mediasi dan
Konsultasi Hukum Ketua : H. M. Arif Usman, SH. MH.

Anggota : 1.Drs. H. Amri,  AR
2.Hasan Basri, S.Ag, SH. MH
3.H. Benizon, SH. SPM
4.Drs. H. Mukhtaruddin, SH.
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3. Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama
Dalam Hukum dan Luar Negeri Ketua : Drs. H. Nasaruddin, M, Si

Anggota : 1.Barusman
2.Ramlis, S. Hi
3.Abdul Wahid, S. Ag
4.Elvi Gusanti, M. Pd

4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan
Usia Dini, Pemuda dan Lansia Ketua : Dra. Hj. Nurhasanah

Anggota : 1.Haryati, SE. ME. Sy
2.Devi Megawati, SE. ME. Sy
3.Susmita, S. Ag
4.Rahmat Puthra, S. HI

5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah
Dan Pengembangan SDM Ketua : Drs. H. Miskam, MA

Anggota : 1.Drs. H. M. Nasir Kholis, MA
2.Drs. H. Muliardi, M. Pd
3.H. Darwison, MA
4.Rahmat Wahyuddin, S, Ag
5.Zamhir, S. Ag

6. Bidang Usaha dan Kemitraan
Ketua : Drs. H. Mukhlis Ismail, MM
Anggota : 1.Drs. H. Nasruddin Pohan

2.Sukiman Idris, S. Ag
3.H. Ali Usman, BA
4.Rusda

Di tetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Maret 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Pekanbaru

Drs. H. Edwar S Umar, M. Ag.
NIP. 19650906 199303 1 001


