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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Konseling diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan kepada 

klien untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang 

bertikai. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling  yang 

dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih  yang  sedang dalam keadaan 

saling tidak menemukan kecocokan.
1
 

 Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan 

konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak 

menemukan kecocokan. Ketidak cocokan itu menjadikan mereka saling 

bertentangan, saling bermusuhan dan boleh jadi mengarah dan berkehendak saling 

menghancurkan. Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantari atau 

sebagai mediator diantara dua pihak yang saling berselisih.
2
 Mediator adalah 

perantara komunikasi kedua belah pihak yang bersengketa, pihak netral yang 

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan  penyelesaian sengketa tampa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian.
3
 

Berbeda halnya dengan layanan mediasi dalam konseling yang dilakukan 

oleh seorang konselor, sedangkan mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh 

pihak ketiga (mediator) yang difasilitasi oleh lembaga itu sendiri. Mediasi di 

Pengadilan Agama merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian 

sebagai mana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, di 

mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan 

dan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat 
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menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan 

perkara di pengadilan.
4
  

Urgensi dan motivasi dari mediasi di Pengadilan Agama agar para pihak 

yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam peroses 

pengadilan apa bila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi 

masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah 

mufakat antara para pihak dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari 

kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian 

masalah.  

Mediasi di Pengadilan Agama bersifat wajib mengandung arti, bahwa 

penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa di 

Pengadilan bersifat memaksa.
5
 Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai 

perdamaian antara para pihak-pihak yang bertikai. Para pihak yang bertikai atau 

berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu 

dengan sendirinya. 

Mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan para pihak yang 

berperkara dengan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menfilter persoalan-

persoalan agar menjadi jernih  dan para pihak yang bertikai mendapat kesadaran 

akan pentingnya perdamaian antara mereka. Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 

disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.
6
 

 Sejatinya, seorang yang berhak menjadi mediator harus menempuh 

pelatihan dan sertifikasi. Namun, jika pihak bersengketa tidak menemukannya, 

semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat berperan dan ditempatkan 

dalam daftar mediator oleh ketua pengadilan. Jika para pihak yang bersengketa 

tidak dapat mengajukan mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim 

                                                             
4
 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 61 

5
 Ibid, h. 72 

6
 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 



 3 

bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan yang sama untuk menjalankan 

fungsi mediator.
7
 

 Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena 

mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan 

menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima 

oleh mereka yang bertikai dan mediator juga tempat menampung aspirasi, 

membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak. Sesuai 

firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat Al Hujarat 49 : 9 yang berbunyi : 

                            

                               

               

Artinya: Jika ada dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah 

diantara keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berbuat dzalim 

terhadap (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali (kepada 

perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 

berlakulah adil. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

adil.
8
 

        

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para 

pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun hubungan dan komunikasi 

yang positif, senginga dia mampu memahami kepentingan para pihak dan 

berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. 

Tindakan seperti ini amatlah penting dilakukan mediator dalam rangka 

mempertahankan peroses mediasi. Para pihak cenderung mempertahankan sikap 

komprominya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator. 

Mediator sebagai pihak netral harus membangun hubungan baik dengan 

pihak berperkara karna pada dasarnya kehangatan dalam hubungan akan 
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menimbulkan kenyamanan dan kedekatan menghasilkan kepercayaan antara 

mediator dan pihak yang berperkara. 

 Mencapai layanan mediasi yang efektif mediator harus menjalin 

hubungan yang baik dengan pihak yang berperkara karna keberhasilan mediasi 

sangat ditentukan oleh hubungan yang baik antara mediator dan pihak yang 

berperkara. Mediator yang lebih baik dalam menjalin hubungan dengan pihak 

yang berperkara akan lebih mampu mengantarkan mediasi pada kesuksesan.  

Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Kabupaten Indragiri Hulu 

mencatat 1017 kasus perceraian yang terdiri dari 733 cerai gugat dan 284 cerai 

talak pada tahun 2017 yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya masalah 

ekonomi, perselingkuhan, dan masalah komunikasi. 

Berdasarkan pemantauan terhadap paraktik mediasi yang dijalankan oleh 

mediator yang berasal dari hakim, masih adanya hakim yang belum memiliki 

sertifikat sebagai mediator terlihat bahwa mediator cendrung memposisikan 

dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan 

saat melangsungkan mediasi. Bahkan sebagian hakim mungkin menganggap tugas 

sebagi mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan, 

disebabkan para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur 

litigasi yang bersifat memutus.  

Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui 

jalur non litigasi, terasa menyulitkan. Juga tidak adanya honorarium/uang jasa 

mediator, bisa jadi hakim yang menjadi mediator akan bekerja secara asal-asalan 

atau hanya sekedar untuk memenuhi standar legalitas formal. 

Berdasarkan uraian di atas, maaka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini dalam suatu bentuk penelitian ilmiah yang penulis beri judul: 

“Membangun Hubungan Antara Mediator dan Para Pihak dalam Mediasi 

untuk Mengatasi Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I B 

Kabupaten Indragiri Hulu ”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

 Adapun alasan pemilihan judul sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan karena ditemukan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga yang harus diselesaikan, 

sehingga masalah ini sangat penting diteliti oleh penulis. 

2. Penelitian ini dilaksanakan karena sesuai dengan jurusan peneliti yang 

berbasis pada Bimbingan Konseling Islam kosentrasi keluarga masyarakat. 

3. Dengan mengetahui proses membangun hubungan antara mediator dengan 

para pihak yang efektif, tujuan mediasi dapat tercapai. 

 

C. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalapahaman dalam memahami judul penelitian ini, 

maka penulis memberikan penegasan penjelasan istilah diantaranya : 

1. Membangun Hubungan 

 Membangun hubungan adalah suatu iklim psikologis yang positif 

yang mengandung kehangatan dan penerimaan sehingga para pihak yang 

berperkara tidak merasa terancam berhubungan dengan mediator. Iklim 

adalah keadaan dalam hal ini lebih mengarah pada suasana, sedangkan 

psikologi adalah kejiwaan, dan kata positif lebih mengacu pada manfaat 

atau yang mendukung. Dapat disimpulkan iklim psikologi yang positif 

adalah dimana keadaan psikis baik mediator ataupun para pihak yang 

berperkara saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.
9
 

2. Mediasi 

Istilah “mediasi” terkait dengan istilah “media” yang berasal dari 

kata “mediaum” yang berarti perantara. Menurut Prayitno layanan mediasi 

merupakan layanan konseling  yang dilakukan konselor terhadap dua pihak 

atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan 

kecocokan.
10

 

                                                             
9
Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik, 

(Jakarta:Kencana,2011), h, 76. 
10

 Tohirin, Loc. Cit  



 6 

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan 

konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling 

tidak menemukan kecocokan. Ketidak cocokan itu menjadikan mereka 

saling bertentangan, saling bermusuhan dan boleh jadi mengarah dan 

berkehendak saling menghancurkan. Dengan layanan mediasi konselor 

berusaha mengantari atau sebagai mediator diantara dua pihak yang saling 

berselisih.
11

 Mediasi dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, mediasi 

diartikan sebagai peroses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 

suatu perselisihan.
12

 Lembaga peradilan memaknai mediasi sebagai proses 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak 

dengan dibantu oleh mediator.
13

 

3. Mediator 

pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan  penyelesaian sengketa tampa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
14

 

Berbeda halnya dengan layanan mediasi dalam konseling yang dilakukan 

oleh seorang konselor, sedangkan mediasi di pengadilan Agama dilakukan 

oleh pihak ketiga (mediator) yang difasilitasi oleh lembaga itu sendiri. 

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat 

Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses 

prundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 

tampa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian.
15

 

4. Mediasi Perceraian 

Mediasi perceraian adalah peroses negosiasi perceraian yang 

diajukan oleh pasangan suami istri ke pengadilan agama untuk mengambil 
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keputusan mengenai masalah yang sedang mereka jalani, karna kedua belah 

pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan 

dalam menjalani rumah tangga.
16

 

5. Para pihak 

Para pihak adalah dua orang atau lebih yang bersengketa dan 

membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk 

memproleh penyelesaian.
17

 

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

 Dari kenyataan dilapangan, maka permasalahan yang  

teridentifikasi adalah: 

1. Banyaknya angka kasus perceraian yang terjadi. 

2. Adanya ketidak sesuaian antara profesional mediator dengan sesi 

mediasi. 

3. Adanya hambatan dalam membangu hubungan antara mediator dan para 

pihak di Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Kabupaten Indragiri Hulu. 

4. Adanya ketertutupan para pihak dalam sesi mediasi. 

5. Adanya hakim mediator yang tidak menempuh pelatihan sebagi mediator 

dalam menjalankan fungsinya sebagi mediator dalam mediasi. 

2. Batasan Masalah 

 Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, terdapat beberapa 

permasalahannya yang berkaitan dengan penelitian ini. Agar penelitian ini 

lebih terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini pada “Membangun 

Hubungan Antara mediator dan Para Pihak dalam Mediasi untuk Mengatasi 

Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Kabupaten 

Indragiri Hulu”. 
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3. Rumusan Masalah 

  Dari batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana proses membangun hubungan antara mediator dan para pihak 

dalam mediasi untuk mengatasi perceraian di Kantor Pengadilan Agama 

Rengat Kelas I B Kabupaten Indragiri Hulu ? 

2. Apa faktor penghambat dalam membangun hubungan antara mediator 

dan para pihak dalam mediasi untuk mengatasi perceraian di Kantor 

Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Kabupaten Indragiri Hulu ? 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui peroses membangun hubungan antara mediator dan 

para pihak yang berperkara dalam mediasi untuk mengatasi perceraian 

di Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

b.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan membangun hubungan antara 

mediator dan para pihak yang berperkara dalam mediasi untuk 

mengatasi perceraian di Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I B 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraktek 

khususnya mengenai peroses membangun hubungan antara mediator 

dan para pihak yang berperkara dalam mediasi untuk mengatasi 

perceraian.  

b. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dapat menerapkan konsep 

membangu hubungan antara mediator dan para pihak yang  berperkara 

dalam mediasi di pengadilan agama yang efektif.  
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c. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata satu (S1 ) pada 

Jurusan Bimbinagn Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d. Untuk bahan refrensi bagi peneliti berikutnya, khusus bagi Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam. 
 

F.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Maka 

penulis menyusun laporan penelitian ini kedalam VI ( Enam ) BAB, diantaranya:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUWAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. 

BAB III  :    METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.  

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (Subyek penelitian) di 

Pengadilan Agama Rengat Klas 1 B Indragiri Hulu. 

BAB V  :  PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

  Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian  membangun hubungan 

antara mediator dan para pihak dalam mediasi untuk mengatasi 

perceraian di Pengadilan Agama Rengat Klas 1 B Indragiri Hulu. 

 BAB VI  :  PENUTUP 

   Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang : 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


