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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

2.1 Membangun Hubungan dalam Konseling 

  Membangun hubungan dalam konseling merupakan langkah pertama 

dalam peroses konseling, membina hubungan sangatlah penting. Konseling 

adalah bentuk khusus dari hubungan atau komunikasi interpersonal. Berarti 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam komunikasi, berlaku juga dalam konseling. 

Suatu istilah yang banyak dipakai berkaitan dengan membangun hubungan 

dalam konseling adalah rapport.

18
 

  Menurut Willis, rapport adalah hubungan yang ditandai dengan 

keharmonisan, kecocokan, dan saling tarik-menarik. Rapport diawali dari 

persetujuan, kesejajaran, kesukaan dan persamaan. Hal yang harus ditekankan 

pada rapport adalah persamaan bukan perbedaan. Persamaan akan membangun 

hubungan yang positif, sementara perbedaan hanya akan memunculkan sikap 

resisten dan perasaan egosentris.
19

 

Sementara itu Brammer, Abrego, dan Shostrom mendefenisikan 

rapport adalah suatu iklim psikologis yang positif, yang mengandung 

kehangatan dan penerimaan sehingga klien tidak terasa terancam berhubungan 

dengan konselor.
20

 

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 konselor ataupun klien saling mendukung 

antara satu dengan yang lainnya. 
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Mengembangkan rapport pada awalnya dilakukan oleh konselor. Ibarat 

sedang menyambut tamu yang diharapkan kedatangannya, maka sang 

pempunya rumah akan menyambutnya dengan hangat dan akrab untuk 

memberikan kenyamanan pada tamunya tersebut. Begitu juga halnya dalam 

hubungan konseling, klien adalah tamu istimewa yang seharusnya 

mendapatkan sambutan hangat dan keakraban dari konselor sebagai pemilik 

rumah konseling. Kehangatan dan keakraban inilah yang dijadikan pondasi 

membangun rapport.
21

  

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan 

rapport tersebut. Dalam hal ini Wills mengemukakan pendapat sebagai 

berikut:
22

 

a. Konselor memiliki sikap empati pada klien. Selain itu konselor harus 

bersikap terbuka, menerima tampa syarat, dan menghormati klien  

b. Konselor harus mampu membaca perilaku non verbal konseli, terutama 

yang berhubungan dengan bahasa lisannya. 

c. Adanya rasa kebersamaan, intim, akrab, kejujuran dan minat membantu 

tanpa pamrih. 

   Dalam proses konseling, rapport di awali oleh pertanyaan basa-basi 

konselor, seperti “apa kabar ibu“ atau “ibu datang sendirian saja” ? pokok 

pembicaraan mengawali rapport sama sekali tidak berkaitan dengan 

permasalahan klien kerena tujuannya hanya untuk membuat klien merasa 

nyaman di awal pertemuan dengan konselor. Melalui teknik ini akan tercipta 

hubungan yang akrab antara konselor dan klien yang ditandai dengan saling 

mempercayai.
23

 

   Membangun hubungan konseling bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Beberapa konselor bahkan mengalami hambatan untuk melahirkan hubungan 

yang efektif tersebut. Untuk itu, Willis mengemukakan beberapa hal yang 
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harus dipelihara dalam hubungan konseling yang harus diketahui konselor, 

yakni:
24

 

a. Kehangatan, hal ini akan menjadikan konseling tidak berlangsung dengan 

kaku dan formal. Ada rasa persahabatan dan semangat yang terbentuk bila 

terjadi konseling. 

b. Hubungan yang empati, yaitu konselor dapat merasakan apa yang 

dirasakan klien serta memahami  diri dan masalah yang dihadapi klien. 

c. Keterlibatan klien, hal ini sangat ditentukan keterbukaan klien di hadapan 

konselor. Konselor harus meyakini klien agar jujur mengemukakan 

masalah, perasaan, dan harapan yang ingin dicapainya dalam konseling. 

 

2.2 Menciptakan hubungan dengan klien 

   Menciptakan hubungan baik antara konselor dengan klien merupakan 

langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan klien 

sangant penting. Langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik 

dengan klien adalah sebagai berikut:
25

 

a. Menerima klien secara ikhlas 

   Konselor harus menerima klien secara ikhlas dan menerima apa 

adanya tentang klien. Konselor harus menunjukan sikap yang ramah dan 

bersahabat. 

b. Menumbuhkan kepercayaan klien  

Menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor merupakan 

bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien. 

Dalam diri klien harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat 

membantu memecahkan masalah klien. Juga harus percaya bahwa 

kerasiaan klien akan dijamin. Cara menumbuhkan kepercayaan klien 

kepada konselor antara lain: 
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1. Pada awal konseling dengan kalimat: kamu tidak perlu, ragu-ragu 

menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada 

saya karna kerasiaannya akan dijamin. 

2. Kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. 

3. Saya memanggil kamu dan membahas masalah ini untuk kebaikan 

kamu.   

c. Mewujutkan keterbukaan diri 

Dalam konseling kadang-kadang klien tidak terbuka. Dia menutup-

nutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal tersebut terjadi maka peroses 

konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalah pahaman diagnosis dan 

pada gilirannya juga terjadi kesalah pahaman terapi. Cara untuk 

mengujudkan keterbukaan klien antara lain dengan perkataan :
26

 

1. Saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya 

agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya, agar 

pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau 

kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya maka pertemuan kita ini 

tidak ada manfaatnya. Sebaiknya, jika mengatakan yang sebenarnya 

maka persoalan in akan mudah menyelesaikannya. 

Konseling akan mengalami kesulitan bila klien sangat tertutup, 

misalnya dia hanya mengangguk atau menggeleng bila diajak bicara. 

Bagaimana caranya agar klien mau berbicara. Dalam hal ini konselor ibaratnya 

sebagai seorang monitor radio yang sedang menghadapi radio yang rusak. 

Monitor harus berusaha agar radio yang tidak berbunyi menjadi berbunyi 

konselor dapat menyampaikan kalimat:
27

 

1. Semangkin banyak kamu berbicara maka semangkin mudah saya 

membantu menyelesaikan masalah kamu 

2. Jika kamu tidak mau bicara maka saya kesulitan membantu kamu. 
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2.3 Teknik-Teknik Hubungan Antara Konselor Dan Klien 

 Para konselor hendaknya menguasai berbagai teknik dalam 

menciptakan hubungan. Berikut akan dibahas mengenai delapan teknik untuk 

menviptakan hubungan anatara konselor dan klien.
28

 

a. Teknik rapport 

Teknik rapport dalam konseling merupakan suatu kondisi saling 

memahami dan mengenal tujuan bersama, tujuan utama teknik ini adalah 

untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien, sikap 

penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. 

Teknik yang digunakan untuk mencapai rapport, antara lain melalui: 

1. Pemberian salam yang menyenangkan 

2. Menetapkan topik pembicaraan yang sesuai  

3. Susunan ruang konseling yang meyenangkan 

4. Sikap yang ditandai dengan kehangantan emosi, realisai tujuan 

bersama, menjamin kerasiaan klien, kesadaran terhadap hakikat klien 

secara alamiah. 

b. Refleksi Perasaan  

Refleksi perasaan merupakan suatu usaha konselor untuk 

menyatakan dalam bentuk kata-kata yamg segar dan sikapa yang perlu. 

Refleksi ini merupakan teknik penegah yang bermanfaat untuk digunakan 

setelah hubungan permulaan dibuat dan sebelum pemberian informasi dan 

tahap interpretasi dimulai. 

c. Teknik Penerimaan 

Teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor 

melakukan tindakan agar klien merasa diterima dalam proses konseling. 

Dalam teknik penerimaan, ada tiga unsur yaitu ekspresi air muka, tekanan 

suara, dan serta jarak dan perawakan. 

d. Teknik Menstrukturkan 

Teknik ini merupakan peroses penetapanbatasan masalah oleh 

konselor. 
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e. Diam Sebagai Suatu Teknik 

f. Teknik Memimpin  

Menunjukkan keadaan dimana konselor berada di depan atau di 

samping pikiran klien serta mengarahkan pemikiran klien kepada 

penerimaan perkataan konselor. 

g. Memberikan Jaminan 

Teknik ini merupakan pemberian ganjaran di masa yang akan 

datang.  Metode ini dapat mengurangi rasa cemas dan memperkuat pola-

pola tingkah laku yang baru. 

h. Keterampilan Mengakhiri 

Keterampilan mengakiri wawancara konseling merupakan teknik 

hubungan dalam peroses konseling. Mengakhiri wawancara, dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Mengatakan bahwa waktu telah habis 

2. Merangkum isi pembicaraan 

3. Menunjukan kepada pertemuan yang akan datang 

4. Berdiri 

5. Isyarat gerak tangan  

6. Menunjukan catatan-catatan singkat 

7. Memberikan tugas-tugas tertentu. 

 

2.4 Tatanan (Setting) Fisik 

Keterampilan menyiapkan konteks atau kondisi fisik ruwangan 

konseling. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor, adalah sebagai 

mana membuat ruwangan klien nyaman dan memberikan ketenangan pada 

klien. Konselor yang profesional diharapkan memiliki keterampilan untuk 

menyiapkan ruangan, klien yang memungkinkan klien merasa aman, tenang, 

relaks, dan senang.  
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 Penyiapan konteks ruangan klien meliputi pengaturan dekorasi ruangan, 

pengaturan tempad duduk, pengaturan jarak duduk antara konselor dengan 

klien, letak tempat duduk klien, dan ruangan klien sangatlah penting.
29

 

a. Pengaturan dekorasi ruangan 

Dekorasi ruangan klien hendaknya disesuaikan dengan keadaan 

yang familiar dengan klien, sehingga diharapkan dapat menyenagkan 

klien. Misalnya: jika klien seorang mahasiswa maka dekorasi yang dipilih 

berupa gambar buku, foto kampus, gambar ruangan kuliah, foto wisuda. 

b. Pengaturan tempat duduk 

Pengaturan tempat duduk hendaknya memungkinkan klien dapat 

berkomunikasi secara terbuka. Untuk itu, konselor dan klien hendaknya 

duduk berhadap-hadapan satu sama lainnya tampa meja atau bangku yang 

menghalang klien dan konselor. Keterbatasan hubungan antara konselor 

dan klien ini sudah diatur dalam kode etik klien. 

c. Jarak tempat duduk klien 

Jauh dekatnya tempat duduk konselor dengan klien dapat pula 

memengaruhi keakraban hubungan dalam konseling jika tempat duduk 

konselor jauh dari tempat duduk klien, maka cenderung menimbulkan 

suasana hubungan yang kurang akrab, dan klien menjadi kurang “involve” 

dalam peroses konseling. Sebaliknya, jika jarak tempat duduk konselor 

dan klien terlalu dekat, dapat menimbulkan suasana hubungan yang kaku, 

terbatas, dan merisihkan. Akibat yang dapat terjadi adalah klien menjadi 

semakin lebih tertutup atau defensif. 

d. Letak tempad duduk klien  

Tempad kursi tempad duduk klien sedemikian rupa, sehingga 

memungkinkan klien dapat melemparkan pandangan keluar jendela. 

Sedapat mungkin hindari penempatan duduk klien yang membelakangi 

jendela sehingga memungkinkan klien bebas dan tidak tertekan. 
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e. Ruang konseling 

Usahakan pelaksanaan konseling di ruangan khusus yang membuat 

klien meras aman dan bebas mengemukakan masalahnya tampa khawatir 

didengar orang lain. Karna keberadaan konselor dan klien yang hanya 

berdua dalam ruangan konseling, maka ahli agama menyarankan agar 

proses konseling dilaksanakan oleh konselor peria jika klien pria, dan oleh 

konselor wanita jika klien wanita. 

Disamping itu besarnya ruangan konseling hendaknya cukup jelas, 

paling tidak ruangan konseling itu berukuran 3 x 4 m, mempunyai sirkulasi 

udara yang baik, berjendela, cukup terang, dan bersih. Dalam ruangan 

konseling seperti ini, klien merasa bebas dan aman sehingga keterlibatannya 

dalam proses konseling menjadi besar. 

 

2.5 Penampilan Konselor 

 Para ahli pada umumnya menggambarkan bahwa penampilan konselor 

yang menarik bagi klien adalah konselor yang keadaan fisiknya menarik, 

dengan wajah yang menarik, berat badan normal dan memakai pakaian yang 

tidak normal. Winkel berpendapat bahwa pada umumnya penampilan konselor 

yang menarik membuat klien memandang konselor sebagai orang yang dapat 

membantu. 

 Pada umumnya konselor yang keadaaan fisiknya menarik, lebih 

diterima secara positif oleh klien dari pada fisik yang kurang menarik. Keadaan 

fisik konselor yang menarik dinilai lebih kompeten oleh klien. Konselor dinilai 

lebih profesional oleh klien bila keadaan fisiknya menarik. 

 Penampilan konselor yang menarik baik dari segi fisik maupun nonfisik 

(seperti cara berinteraksi) akan cenderung lebih diterima dan direspon secara 

positif oleh klien. Penerimaan yang demikian dapat dijelaskan melalui teori 

pertimbangan sosial dengan perinsip “halo effect” artinya kita berasumsi 

bahwa orang yang menarik secara fisik juga memiliki sejumlah karakteristik 

lain seperti keperibadian yang menyenangkan
30

. 
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 18 

2.6 Layanan Mediasi  

Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling  yang 

dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih  yang  sedang dalam keadaan 

saling tidak menemukan kecocokan. Istilah “mediasi” terkait dengan istilah 

“media” yang berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. Dalam 

litaratur islam istilah “mediasi” sama dengan “wasilah” yang juga berarti 

perantara.
31

 Mediasi dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, media adalah 

peroses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan 

sebagai penasehat.
32

 

 Konseling diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan 

kepada kliennya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-

pihak yang bertikai atau bermusuhan. Layanan mediasi berbeda dengan 

layanan yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan 

mediasi konselor atau pembimbing menghadapi klien yang terdiri atas dua 

pihak atau lebih. 

Secara umum layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi 

hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang 

bertikai atau bermusuhan. Tujuan layanan mediasi secara khusus yakni 

bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif (bertikai atau 

bermusuhan) menjadi kondisi baru (kondusif dan bersahabat) dalam hubungan 

antara kedua belah pihak yang bermasalah. 

 

2.6.1  Mediasi di Pengadilan Agama 

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan 

perdamaian sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 

RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di 

pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan 
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dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan 

penumpukan perkara di pengadilan.
33

 

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap, maka dapat dipaparkan 

beberapa pasal dalam PERMA No. 1 tahun 2008, antara lain:
34

 

a. Pasal 1 angka (7): “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator.” 

b. Pasal 2 ayat (2): “setiap Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam 

peraturan ini.” 

c. Pasal 7 ayat (1): “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri 

kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh 

mediasi.” 

d. Pasal 17 ayat (5) : “Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 

kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.”     

 

  Lembaga peradilan memaknai mediasi sebagai proses penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu 

oleh mediator.
35

 Lembaga peradilan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 

memaknai mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator.
36

  

  Bahwa mediasi merupakan salah satu peroses penyelesaian sengketa 

yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar 

kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi 

rasa keadilan. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam peroses beracara di 

pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah 

penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan 
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fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping peroses 

pengadilan yang bersifat memutus.
37

 

  Mediator adalah perantara komunikasi kedua belah pihak yang 

bersengketa, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau 

memaksakan suatu jalan penyelesaian sengketa. Mediator harus secara aktif 

memberikan pemahamannya yang netral tentang sengketa yang sedang 

dihadapi oleh penggugat dan tergugat, dan memberikan alternatif solusi 

terbaik. Sehingga, seseorang yang ditugaskan sebagai mediator harus 

menguasai permasalahan yang sedang di sengketakan.
38

 

  Pada perinsipnya, mediasi dalam lembaga peradilan di indonesia 

diintegrasikan untuk perkara sengketa perdata. Sesuwai dengan perma semua 

sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih 

dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan 

mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui peroses pengadilan niaga, 

pengadilan hubungan industrial.  

  Sebagai perosedur bersengketa di lembaga pengadilan. Tata cara 

mediasi telah diatur oleh perma. Pertama, terdapat tahap yang disebut pra 

mediasi tahap ini diselenggarakan pada hari pertama sidang yang telah 

ditentukan. Saat itu hakim akan mewajibkan para pihak yang bersengketa 

untuk mengupayakan penyelesaianny dengan peroses mediasi dan menjelaskan 

bagai mana perosedurnya selama mediasi berlangsung. Persidangan perkara 

akan ditunda. 

  Para pihak yang bersengketa diberi waktu selama dua hari setelah 

sidang pertama untuk memilih mediator. Sesuai pasal 8 dalam perma, pihak-

pihak yang bersengketa dapat memilih hakim bukan pemeriksa perkara pada 

pengadilan yang bersangkutan, advokasi atau akademis hukum, perofesi yang 

menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, atau gabungan antara 

keduanya sebagai tim mediator. Jika tidak memiliki referensi, pihak-pihak 

                                                             
37
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yang bersengketa dapat memilih calan mediator yang disediakan oleh ketua 

Pengadilan Agama.
39

 

  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 pihak-pihak 

yang bersengketa tidak dapat mengajukan mediator, ketua majelis hakim 

segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan yang 

sama untuk menjalankan fungsi mediator. Setelah mediator diputuskan 

selambatnya 5 hari kerja, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara 

kepada satu sama lain dan kepada mediator, atau hakim mediator yang 

ditunjuk. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan pengadilan 

tingkat pertama atau ditempat lain yand di sepakati oleh para pihak.
40

 

 

2.7 Mediator 

 Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan  penyelesaian 

sengketa tampa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian. 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.
41

 

2.7.1 Sertifikasi mediator 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang prosedur 

mediasi di pengadilan, Ketentuan Umum Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 5 

tentang sertifikasi mediator: 
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a. Kecuali keadaan sebagai mana dimaksud pasal 9 ayat 3 dan pasal 11 ayat 6, 

setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib 

memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan 

yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

makamah agung rebuplik indonesia. 

b. Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi 

hukum dan perofesi bukan hukum yang bersetifikat mediator, hakim 

dilingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi 

mediator. 

c. Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut. 

1. Mengajukan permohonan kepada ketua makamah agung republik 

indonesia. 

2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah 

mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau 

pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.  

3. Sekung-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi 

bukan untuk mediator bersetifikat di pengadilan.
42

 

 

2.7.2 Hak Para Pihak Memilih Mediator 

Para pihak berhak memilih mediator diantara pihak-pihak berikut : 

a. Hakim Bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. 

b. Advokat atau akademisi hukum. 

c. Profesi yang bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 

berpengalaman dalam pokok sengketa. 

d. Hakim majelis pemeriksa perkara. 

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan b atau gabungan 

butiran b dan d atau gabungan  butiran butir c dan b.  
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Jika dalam sebuah peroses mediasi terdapat lebih dari satu orang 

mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para 

mediator sendiri.
43

 

 

2.7.3 Daftar mediator 

Ketentuan Umum Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 9 tentang daftar 

mediator di lembaga peradilan: 

a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediasi. Ketua pengadilan 

menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 nama 

mediator dan di sertai oleh latarbelakang pendidikan atau pengalaman para 

mediator. 

b. Ketua pengadilan menepatkan nama-nama hakim yang telah memiliki 

sertifikat dalam daftar mediator. 

c. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang 

bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat di 

tempatkan dalam daftar mediator. 

d. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan 

kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator 

pada pengadilan yang bersangkutan. 

e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat. Ketua pengadilan 

menepatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 

f. Ketua pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar 

mediator. 

g. Ketua pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar 

mediator berdasarkan alasan-alasan yang objektif, antara lain, karna mutasi 

tugas, berhalangan tetap, ketidak aktifan setelah penugasan dan pelanggaran  

atas pedoman perilaku.
44
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2.7.4 Honorarium Mediator  

Berkenaan dengan biaya honorarium atau jasa seorang mediator, telah 

diatur dalam ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang 

menyatakan sebagai berikut : 

a. Jasa mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya  

b. Biaya jasa Mediator nonhakim  dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung 

bersama atau berdasarkan kesepakan para pihak.
45

 

 

2.7.5 Tugas-Tugas mediator 

Ketentuan Umum Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 15 dalam menjalankan 

fungsinya, Mediator bertugas: 

a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada 

para pihak untuk dibahas dan disepakati. 

b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 

dalam peroses mediasi. 

c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 

d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk melurusi dan menggali 

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik 

bagi para pihak.
46

 

 

2.7.6  Mediator Bukan Profesional atau Mediator Profesional 

Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seorang yang memiliki 

keahlian tertentu, menggunakan keahlian itu sebagai pekerjaannya, dengan 

meminta upaya atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. 

Dalam kontes ini, kita juga dapat menemukan kedua jenis perbedaan ini, yaitu 

mediator yang profesional dan mediator yang tidak profesional. Mediator 

profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang 

bersengketa dengan menerima upah atau honor dari para pihak yang 

bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan 
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tidak menerima upah atau honor dari pihak yang bersengketa. Dalam konteks 

masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala 

desa, kepala suku atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak memungut biaya 

atau bayaran dari para pihak dalam melakukan fungsinya sebagai mediator, 

tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih sebagai tugas dan tanggung jawab sosial 

sesuai dengan perannya sebagai pimpinan dalam masyarakatnya.
47

 

 

B. Kajian Terdahulu 

 Adapun penelitian yang terdahulu berhubungan dengan penelitian penulis 

lakukan: 

1. Dwi wijayana rahmi harahap, mahasiswi Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2014 

meneliti judul “Membangun Hubungan Konseling Antara Konselor Dan 

Klien Dalam Mengatasi Konflik Pernikahan Dikantor Kementrian Agama 

Kota Pekanbaru” dengan hasil penelitian menunjukan bahwa membangun 

hubungan konseling antara konselor dan klien dalam mengatasi konflik 

pernikahan dikantor kementrian agama kota pekanbaru berjalan dengan baik 

tapi kanselor harus lebih meningkatkan lagi kemampuan teknik rapport, 

refleksi perasaan, teknik penerimaan, penstrukturan, memimpin dan 

keterampilan menghakiri.
48

 

2. Helda Purwaningsih, mahasiswi Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung. Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2017 meneliti 

judul “Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 

Bandar Lampung“ dengan hasil penelitian Peroses mediasi di Pengadilan 
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Agama kelas 1A Tanjung Karang masih belum efektif, dikarnakan 

sedikitnya jumlah hakim dan hakim yang tersertifikasi.
49

 

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh dwi wijayana 

rahmi harahap dengan penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan sama-sama meneliti hubungan konseling antara konselor dan klien. 

Dan perbedaannya adalah penulis meneliti hubungan konselor dan klien dibidang 

yang lebih spesipik lagi yaitu hanya pada pembentukan keakraban (rapport) yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan klien pada konselor dan bukan untuk 

penyelesaian masalah. 

Sedangkan pada penelitian Helda Purwaningsih menjelaskan mengenai 

Mediasi dan Perceraian, Penelitian penulis yaitu tentang “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” dan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian 

ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana cara mediator membentuk 

hubungan (rapport) dengan para pihak yang berpekara, khususnya pada perkara 

perceraian. 

 

C. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam 

mencari jawaban pada permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran 

secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah di pahami. 

 Dalam rangka membangun hubungan antara mediator dan para pihak 

dalam mediasi untuk mengatasi perceraian di perlukannya hubungan yang baik 

antara mediator dan para pihak agar para pihak terbuka dalam menyampaikan 

masalahnya. 

 Menciptakan hubungan baik antara mediator dengan para pihak 

merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Suatu istilah yang banyak 

dipakai berkaitan dengan membangun hubungan dalam konseling adalah rapport. 
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 Sementara itu Brammer, Abrego, dan Shostrom mendefenisikan rapport 

adalah suatu iklim psikologis yang positif, yang mengandung kehangatan dan 

penerimaan sehingga klien tidak terasa terancam berhubungan dengan konselor.
50

 

 Iklim adalah keadaan dalam hal ini lebih mengarah pada suasana, 

sedangkan psikologi adalah kejiwaan, dan kata posilif lebih mengacu pada 

manfaat atau yang mendukung. Dapat disimpulkan iklim psikologi yang positif 

adalah dimana keadaan psikis baik konselor ataupun klien saling mendukung 

antara satu dengan yang lainnya. 

 Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada 

kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. 

Kepercayaan timbul karna terjalinnya hubungan antara mediator dengan para 

pihak. Pada dasarnya orang membeli kepercayaan terlebih dahulu baru membeli 

ide seseorang. Orang akan lebih mudah menerima saran-saran, memberikan lebih 

banyak waktu dan lebih terbuka berbicara bahkan pada hal-hal yang terkadang 

sensitif. 

 Akan tetapi, kebanyakan para pihak cenderung datang dengan merasa 

cukup gugup dan tidak yakin tentang apa yang akan terjadi. Tugas mediator 

ditahap ini sebagai besar adalah memungkinkan para pihak untuk berbicara 

semudah mungkin tentang dirinya sendiri. 

Ada beberapa persyaratan dasar yang akan mempengaruhi kemampuan 

para pihak untuk mengekspresikan dirinya dan membangun hubungan dengan 

mediator. Oleh sebab itu, mediator harus memperhatikan hal-hal berikut:  

1. Kenyamanan: pengaturan yang nyaman akan meningkatkan ekspresi 

perasaan klien.  

2. Keamanan/privasi: menawarkan keamanan pada klien selama sesi 

bimbingan dan konseling berlangsung. 

3. Kehangatan, hal ini akan menjadikan konseling tidak berlangsung dengan 

kaku dan formal. Ada rasa persahabatan dan semangat yang terbentuk bila 

terjadi konseling. 
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4. Hubungan yang empati, yaitu konselor dapat merasakan apa yang 

dirasakan klien serta memahami  diri dan masalah yang dihadapi klien. 

Kata kunci dari menyukai adalah adanya rasa kesamaan di antara 

keduanya. Seseorang menyukai orang lain jika ada sesuatu yang sama antara 

dirinya dengan diri orang lain tersebut. Kesamaan membuat orang saling 

menyukai, jika sudah suka akan mempercepat munculnya proses percaya. 

Kepercayaan kepada kita akan membuat mereka merasa Anda berada di pihaknya. 

Orang membeli kepercayaan terlebih dahulu, baru membeli ide kita. 

 

Gambar (III). 1 
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