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kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan mediator dalam meminimalisir
tingkat angka perceraian dan apa saja faktor mediator menyelesaikan kasus
perceraian di Kecamatan Muara Bulian. Sebagai tujuan untuk mengetahui peranan
mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian dan apa saja faktor
keberhasilan mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian di Kecamatan
Muara Bulian. Untuk mengetahui peran mediator dalam meminimalisir tingkat angka
perceraian dan apa saja faktor keberhasilan mediator dalam meminimalisir tingkat
angka perceraian di Kecamatan Muara Bulian. Skripsi ini merupakan jenis penelitian
yuridis dan empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama,
mengangkat Peranan dan fungsi Mediator BP4 dikalangan masyarakat dalam hal
penyelesaian permasalahan rumah tangga. Kedua, faktor dan trik seorang mediator
sehingga berhasil dalam meminimalisir tingkat angka perceraian di Kecamatan Muara
Bulian dan mensosialisasikan keberadaan Badan Penasehat Pelestarian dan
Pembinaan Perkawinan (BP4) pada lingkungan masyarakat. Kedua,
Kata kunci: Peranan, Mediator Badan Penasehat Pelestarian dan Pembinaan
Perkawinan (BP4)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mediator merupakan seseorang yang berperan dalam proses mediasi
dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Mediator adalah pihak ketiga yang
netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau
mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para
pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai.
Mediator dalam proses mediasi berperan sangat penting karena
diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil,
langgeng, hemat waktu dan biaya, dan memuaskan para pihak. Mediasi
diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan
pada kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Dengan demikian
seorang mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan
mediasi.
Kepribadian Mediator adalah idealis sejati yang dapat menjadi
keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahannya, selalu mencari celah
kebaikan bahkan pada orang atau kejadian terburuk sekalipun, mencari cara
untuk membuatnya menjadi lebih baik. Mediator dipandu oleh prinsip
mereka, bukan oleh logika, kegembiraan, atau kepraktisan. Saat menentukan
cara untuk bergerak maju, mereka akan memperhatikan kehormatan,
keindahan, moralitas dan nilai Mediator dipimpin oleh kemurnian iktikad
mereka, bukan penghargaan dan hukuman.
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Dalam Al-Qur‟an surah An-Nisaa ayat 35 sebagai berikut:

            
          
Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal. (QS. An-Nissa: 35)1
Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan
perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim
seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisihan tersebut.
Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”,
yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak
selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di
luar jalur pengadilan. Dengan menggunakan penyelesaian sengketa
perceraian melalui mediasi yang terdapat mediator ini terdapat beberapa
keuntungan yaitu:
1.

Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa
yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak
sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.

2.

Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.

3.

Bersifat tertutup/ rahasia (confidential).
1

Al-Qur‟an dan Terjemah QS. An-Nissa Ayat 35

3

4.

Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan,
sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih
dimungkinkan terjalin dengan baik.2
Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai suami atau isteri

yang mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada
keluarganya, akibat karena tidak terpenuhi hak yang harus diperoleh atau
tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan
lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya
(suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan
berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Ulama Syafi‟i
memberikan makna thalaq sebagai pelepasan akad nikah dengan lafadz
thalaq atau yang sama artinya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan
thalaq adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang
untuk berhubungan suami istri.3
Oleh karena itu, pernikahan haruslah berdasarkan dari niat yang ikhlas
dari diri pasangan tanpa ada rasa paksaan diantara pasangan suami isteri
tersebut, untuk terciptanya pernikahan yang aman, damai dan sejahterah
hingga akhir hayat.

Dilihat secara umum tingkat perceraian pada Kantor Pengadilan
Agama Klas Ib Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 dapat

2

Ramdani Wahyu Sururie, Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui
Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama, (Jurnal Keilmuan), hlm. 3
3
Umar Haris Jaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 104

4

dilihat melalui tabel berikut:
Tabel.1.1 Data Perceraian Pengadilan Agama Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batang Hari4
No.

Tahun

Kasus Perceraian

1.

2019

158

2.

2020

107

3.

2021

90

Menurut data dari Kantor Pengadila Agama Kabupaten Batang Hari
bahwasanya kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Muara Bulian
pertahun masih cukup wajar, dikarenakan Kecamatan Muara Bulian
merupakan Ibu kota Kabupaten Batang Hari dan memiliki mobilitas
penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di
kabupaten batang hari.
Kasus perceraian tersebut didominasi oleh talak dari suami dan
gugatan istri, sementara dari sisi pemicu perceraian didominasi ketidak
harmonisan, walaupun semula banyak yang menganggap faktor cemburu
merupakan pemicu utama tapi dalam kenyataannya faktor cemburu ini justru
sedikit, bahkan selalu menempati peringkat paling rendah.
Dengan adanya jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batang Hari, menurut data terakhir pada Tahun 2021 dari
bulan Januari hingga November terdapat 90 kasus perceraian di Pengadilan
4

Dokumentasi Data dari Kantor Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Batang Hari
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Agama Kabupaten Batang Hari. Dengan adanya hal tersebut, sangat
membutuhkan lembaga seperti BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan) yaitu berguna untuk meningkatkan kualitas
perkawinan melalui bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus
menerus dan konsisten. Agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga
yang sakinnah mawaddah warahmah. Meningkatkan konsultasi perkawinan
dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui
kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
Orang yang membantu dalam melakukan mediasi itu disebut sebagai
„Mediator‟. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak,
yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa. Seorang mediator harus memposisikan diri sebagai
pemacu semangat, pengendali keadaan dan mengatur siasat untuk dapat
menggiring semangat paraa pihak menuju proses interaksi timbal balik
dalam membangun kesepakatan.
Mediator berdasarkan ketentuan PERMA Mediasi meemberikan
difinisi tentang mediator sebagai berikut: “Mediator adalah pihak netral
yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.
Dilihat dari pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan
pernikahan yang terdapat di Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian seperti
perceraian, mediator dapat membantu dalal mencari solusi-solusi yang dapat
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membantu sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik
dan damai. Oleh karena itu dikarenakan terdapatnya peran seorang mediator
didalam penyelesaian kasus tersebut, seperti dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Data Perceraian Pada Lembaga BP4 Pada Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batang Hari5
No.

Tahun

1
1.
2.
3.

2
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021 (JanuariNovember)
Jumlah

Jumlah
Kasus
4
6
16
11

Berhasil Mediasi

37

19

5
3 Pasang
7 Pasang
9 Pasang

Pada tabel di atas di sebutkan bahwa kasus yang masuk pada lembaga
Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di
Kecamatan Muara Bulian mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun
dapat dilihat juga bahwasanya keberhasilan yang dilakukan meditor setiap
tahunnya meninggkat. Untuk itu mediator pada lembaga Badan Penasehat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Muara Bulian
dapat dikatakan berperan dalam meminimalisir tingkat angka perceraian
yang masuk pada lembaga tersebut di Kecamatan Muara Bulian.
Oleh karena itu, maka penulis ingin mengetahui seberapa besarnya
peran mediator pada Lembaga BP4 dalam menangani kasus perceraian di
Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian.

5

Observasi, Pengambilan Data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah pokok yang dapat
diangkat sebagai kajian utama adalah: Bagaimana Peran Mediator Dalam
Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian di Kantor KUA Kecamatan Muara
Bulian? Dalam upaya mengkonkritkan pokok masalah tersebut, maka dapat
digambarkan sebuah Rumusan yang akan dipecahkan melalui penelitian ini
antara lain adalah:
1.

Bagaimana Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka
Perceraian di Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian?

2.

Apa faktor penyebab mediator menyelesaikan kasus perceraian?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui bagaimana Peran Mediator Dalam Meminimalisir
Tingkat Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecematan Muara
Bulian.

2.

Untuk mengetahui apa saja penyebab mediator menyelesaikan kasus
perceraian.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini. Teori dari aspek akademis dan
aspek praktis Sebagai berikut:
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1.

Aspek Akademisi
Dapat

menjadikan penelitian

ini

sebagai

sumber diskusi

atau

pengembangan ilmu serta sebagai bahan referensi bagi kalangan terkait,
seperti:
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian
ilmu hukum khusunya pada peran mediator dalam mengatasi kasus
perceraian.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
ilmu pengetahuan baik bagi teman-teman mahasiswa, dosen dan
berbagai kalangan lainnya yang memerlukan informasi tentang peran
mediator dalam menangani kasus perceraian.

c.

Sebagai syarat menyelesaikan strata satu (1) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2.

Aspek Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan
bagi semua pihak, khususnya bagi:
a.

Peneliti
Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Hukum
Keluarga Islam dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang
berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat.
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b.

Masyarakat Umum
Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan terutama
terkait dengan penelitian serupa yaitu peran mediator dalam
meminimalisir tingkat angka perceraian di Kecamatan Muara Bulian.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan suatu landasan guna untuk menganalisis dan
memecahkan masalah dalam penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini
peneliti menggunakan teori sebagai berikut:
1. Teori Peran
Menurut Biddle dan Thomas

teori peran adalah serangkaian

rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari
pemegang kedudukan tertentu. Dan menurut Biddle dan Thomas peran
terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:
a.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

b.

Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.

c.

Kududukan orang-orang dalam perilaku.

d.

Kaitan antara orang dan perilaku.6
Untuk mengetahui sejauh mana peran atau peranan yang dilakukan

oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, dapat
dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang
kedudukan atau posisi tersebut. Menurut Biddle dan Thomas dalam

6

Elisabeth Beata Waraopea dkk, Peranan komunikasi dalam menyosialisasikan bantuan
dana pendidikan kepada masyarakat suku Kamoro (Jurnal Komunikasi, 2019), hlm. 7
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Sarwono, indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran,
yaitu:
c.

Expectation (harapan). Harapan tentang peran adalah harapanharapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya
ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

d.

Norm (norma). Norma, merupakan salah satu bentuk harapan.

e.

Performance (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Peran
diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan.

f.

Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Penilaian peran adalah
pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan
masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah
usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar
perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya
dinilai negatif menjadi positif.7

2.

Teori Maqasid Syariah
Maqashid al-syariah merupakan ditetapkannya suatu hukum guna
untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan
bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu
hukum adalah untuk kemashlahatan hamba.
Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan
kebahagiaan

individu

menyemarakkan
7

dunia

dan

jama'ah,

dengan

memelihara

segenap

sarana

aturan

serta

yang

akan

Era Era Hia, The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service
For The Community Of Tangerang Regency, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Volume XI, Edisi (2 Desember 2019), hlm. 39
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menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan,
budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan
rahmat bagi semua manusia.8 Maslahat secara umum dapat dicapai
melalui dua cara:
a.

Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia
yang disebut dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa
dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada
waktu yang akan datang.

b.

Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering
diistilahkan dengan dar' al-mafasid.9
Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau
menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti
dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan
hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.10
Tujuan dari maqashid syariah adalah sebagi alat bantu untuk
memahami redaksi Al Quran dan As sunnah.11
Imam Al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia
mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy, dan tahsiny. Yang

8

Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam (Sultan Agung Vol
Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009) hlm. 121
9
Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam..., hlm. 121
10
Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam..., hlm. 118
11
Siti Mujarofah, Qaza’ Ditinjau Dari Teori Maqasid (Kodifikasia: Jurnal Penelitian
Islam, Volume, 13 No. 1 Tahun 2019) hlm. 112
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pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal
penting, yaitu:
a.

Hifdz ad-din ( memelihara agama ) menjadi haq attadayyun ( hak
Beragama ) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaranajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian
agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan
pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama
agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara
tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif
untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang.12

b.

Hifdz an-nafs ( menjaga jiwa ) menjadi haq alhayat ( hak hidup ).
Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri,.
Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan
yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup haris
diorientasikan

pada

perbaikan

kualitas

kehidupan

manusia

seutuhnya, bukan secara parsial.
c.

Hifdz al-aql ( memelihara akal ),yaitu haq al-ta’lim ( hak
mendapatkan pendidikan ) Menghargai akal bukan berarti hanya
sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk.
Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi
setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini

12

Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,
(dosen tetap pada Jurusan Syari‟ah STAIN Manado), hlm. 8-9
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adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi
seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam
kategiri penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya
intelektual.
d.

Hifdz al-mal ( memelihara harta ), yaitu haq al-amal ( hak bekerja
). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga
harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai
hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal,
bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang
untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan
demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam
kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

e.

Hifdz al-irdl ( memelihara kehormatan ) menjadi haq al-intirom alinsani ( hak atas kehormatan manusia ). Bukan hanya sekedar
upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan
dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian
terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan
bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga
kehormatan.13
Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak dharury

adalah bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih
13

Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks
Kekinian…, hlm. 9
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dari itu, ia merupakan upaya represih yang seharusnya dihadiahkan
untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi,
social, intelektual dan budaya.
Kedua, hajy (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan manusia
untuk

mempermudah,

melapangkan,

menggulangi

beban

yang

ditangguhkan dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam beberapa kajian
fiqh-ushul fiqh, uraian tentang ini bersifat ritual vertical. Sebagaimana
uraian sebelumnya, seharusnya tafsiran ini perlu dimaknai agar lebih
bersentuhan dengan kebutuhan social kemasyarakatan. Beban ekonomi,
beban social, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban
kehidupan yang secara rill membutuhkan kelapangan dan kemudahan
dari teks keagamaan. Dengan demikian maqashid as-syari‟ah tidak akan
pernah kehilangan konteks dengan kehidupan rill masyarakat. Sudah
selayaknya kajian ini harus diarahkan untuk penyelesaian masalah dan
kasus social yang ada dalam masyarakat.14
Ketiga, tahsiny (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang dituntut
oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan
kebutuhan keindahan tampilan diri manusia. Dalam kajian ushul fiqh,
biasanya uraian ini terkait dengan pemenuhan pakaian, kendaraan dan
makanan tambahan. Kajian tersebut tidak salah, namun jika dikaitkan
dengan realitas kehidupan, pemaknaan sebagaimana di atas tidak
membumi. Kasus kekeringan, kelaparan, penggundulan hutan, banjir,
14

Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks
Kekinian…, hlm. 10
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tanah longsor, global warning, dan lain lain dapat dikategorikan sebagai
pemenuhan kebutuhan busung lapar dan lain sebagainya kebutuhan
yang bersifat hajy.15
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan
kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah
ada. Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan karya ilmiah yang
berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:
1.

Andi Musfira Asnur16 oleh Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan
Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar 2017 yang berjudul “Peranan Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa ..Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang
Kelas I B“. Dari penelitian ini lebih memfokuskan mengenai Peran
mediator dalam penyelesaian sengketa Kewarisan Pada Pengadilan
Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini lebih
memfokuskan mengenai Peran Mediator dalam meminimalisir tingkat
perceraian pada lembaga BP4 yang berada di bawah naungan Kantor
KUA Kecamatan Muara Bulian.

2.

Achmad Mubarok17 oleh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2018 yang berjudul

15

Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks
Kekinian…, hlm. 10
16
Andi Musfira Asnur, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
17
Ahmad Mubarok, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Institut
Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2018.

16

“Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka
Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 20172018)”. Dari penelitian ini membahas mengenai keefektivitas mediator
hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama serta
faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi dengan peraturan yang
telah diperbarui. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat
ini

lebih

memfokuskan

pada

Peran

seorang

Mediator

dalam

Meminimalisir tingkat angka perceraian pada lembaga BP4 yang berada
di bawah naungan Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian.
3.

Hilman Fauzi 18 oleh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarifuddin Jakarta 2018 yang berjudul “Efektifitas
Peran Mediator Dalam Menyelasaikan Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1
Tahun 2016)”. Dari penelitian ini membahas secara mendalam mengenai
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
Memiliki tujuan fungsi secara umum sama yaitu upaya mediator dalam
mendamaikan para pihak yang berperkara. Sedangkan Penelitian yang
dilakukan oleh peneliti pada saat ini lebih memfokuskan pada peran
mediator yang berada pada lembaga BP4 yang berada di bawah naungan
Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian.

18

Hilman Fauzi, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarifuddin Jakarta, 2018.
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4.

Sujiantoko19 oleh Mahasiswa Akhwal Syakhsyiah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010 yang berjudul
“Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan Di Kabupaten
Jepara”. Dari penelitian ini membahas mengenai peran dan fungsi dalam
mediasi perkawinan. Sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat
ini lebih membahas mengenai peran mediator sehingga dapat
meminimalisir tingkat angka perceraian.

5.

Wiwit Fitriyanti 20 Mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas
Dakwah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019 yang berjudul “Peran
BP4 Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai Di Kua
Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”. Dari
penelitian ini membahas secara mendalam mengenai peran BP4 dalam
memediasi pasangan. Sedangakan penelitian yang dilakukan peneliti saat
ini lebih membahas mengenai peran Mediator dalam meminimalisir
tingkat angka perceraian.

6.

Sahrul Gunawan21 Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019 yang berjudul “Kontribusi
Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
dalam Mengatasi Problematika Perceraian Di KUA Kecamatan Tabir
Lintas Kabupaten Merangin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

19

Sujiantoko. Mahasiswa Akhwal Syakhsyiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang , 2010.
20
Wiwit Fitriyanti, Mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN
Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
21
Sahrul Gunawan, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan
Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
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Nomor 1 Tahun 1974”. Dari penelitian ini membahas mengenai
kontribusi BP4 dalam menangani kasus perceraian yang memfokuskan
berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974. Sedangkan
penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih memfokuskan pada Peran
Mediator pada lembaga BP4 yang berada di bawah naungan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian.
7.

Opi Marya Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020 yang berjudul “Peran Hakim
Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No.
1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muara
Jambi”. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran hakim mediator
di

kantor

Pengadilan

Agama

dalam

perkara

perceraian

yang

memfokuskan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.22 Sedangkan
penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini, membahas
mengenai peran Mediator Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir tingkat angka perceraian yang
berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara
Bulian.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan
penelitian yang ada, selain berbeda tempat dan judul, peneliti termotivasi
untuk mengetahui lebih detail lagi tentang bagaimana Peran Mediator Dalam

22

Opi Marya, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah UIN Sultan
Thaha Saifuddin Jambi, 2020
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Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian di Kantor KUA Kecamatan Muara
Bulian.
G. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan ada berbagai bahan
dan data yang diperlukan yang mengandung kebenaran yang objektif, dan
harus relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sehingga penulisan
skripsi ini memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan yang proposional.
Penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata
lain yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat
disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun
hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan
masyarakat.23 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang
dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah
terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan
fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.24
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif
yaitu untuk memahami dan menggambarkan fenomena-fenomena sosial
dari sudut atau perspektif partisipan yang menyatu dengan situasi dan
23

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
2002), hlm 15
24
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek…, hlm. 15
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fenomena

yang

ditelit.25

Sehingga

memudahkan

penulis

untuk

mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui bagaimana
peran mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian.
Menurut Mantra dalam buku Moleong mengemukakan metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang
terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam
kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.26 Dimana peneliti Sebagai kunci
dalam pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data.
3. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini bertempat di Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari, yang beralamat di Teratai, Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari, Jambi 36612. Gambar 1.1 Peta Lokasi Kantor
KUA Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
Gambar 1.1 Peta Lokasi Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian 27
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Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), Hlm. 11
26
Ibid, Hlm. 28
27
Observasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian
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Pemilihan tempat ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi di
mana tempat, jarak dan waktu menurut peneliti agak mudah dijangkau.
Sedangkan subjek pada penelitian akan diperoleh melalui Ketua Kantor
KUA Kecamatan Muara Bulian, Mediator dan staf yang ada di Kantor
KUA Kecamatan Muara Bulian sebagai responden. Sedangkan objek
pada penelitian ini yaitu apa faktor yang menyebabkan berhasilnya
Mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian di Kantor KUA
Kecamatan

Muara

Bulian,

Bagaimana

peran

Mediator

dalam

meminimalisir tingkat angka perceraian di Kantor KUA Kecamatan
Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
4.

Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Adapun Jenis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
narasumber/ responden.28
2) Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpulan data.29

28

Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya Offset, 2016) hlm. 13
29
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:
ALFABETA, 2010) hlm. 225
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b. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu diambil dari data-data
di Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari,
sebagai berikut:
1) Sumber data Primer
Adapun sumber data primer pada penelitian ini berupa, hasil
wawancara langsung kepada narasumber yaitu kepala KUA,
Mediator, Ketua BP4 dan Para Pihak yang melakukan mediasi di
BP4 Kecamatan Muara Bulian, hasil observasi dan hasil
dokumentasi.
2) Sumber data Skunder
Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu hasil
penelitian pustaka seperti buku-buku dan jurnal-jurnal/ karya tulis
ilmiah.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.30 Sesuai dengan jenis penelitian
ini adalah penelitian lapangan, maka instrumen yang digunakan adalah
Metode Wawancara, observasi dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara
30

hlm. 37

Sayuti Una, M.H, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Jambi: Syariah Press, 2014)
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dan kuesioner. Observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objekobjek alam yang lain.31 Maka untuk itu penulis mengamati langsung
terhadap kegitan yang dilakukan oleh objek peneliti serta format yang
disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang
digambarkan akan terjadi.
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik mananyakan serentetan pertanyaan yang
sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek
keterangan lebih lanjut.32 Maka untuk itu penulis mengadakan tanya
jawab terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang
dibahas seperti Kepala kantor KUA kecamatan Muara Bulian,
mediator, ketua BP4, dan 3 orang pihak yang melakukan mediasi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 33 Maka untuk
itu penulis mengambil dan mengamati data, dokumen-dokumen serta
arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini
Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

31

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 145
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Hlm. 76
33
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm. 77
32
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6.

Unit Analisis
Unit analisis adalah hal yang perlu dicantumkan dalam penelitian
lapangan yang bersifat kualitatif. Unit analisis dapat berupa organisasi
swasta atau sekelompok orang.34
Unit analisis dalam penelitian ini adalah mediator dan pihak yang
melakukan mediasi di Kecamatan Muara Bulian. Penetapan unit analisis
tersebut karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi
dan sampel, namun hanya menggunakan informasi-informasi dari
mediator, dan pihak yang melakukan mediasi.
Dalam unit analisis juga disebutkan siapa dan berapa jumlah
informannya. Maka yang menjadi informannya adalah Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Mediator, Ketua BP4
Kecamatan dan pihak yang melakukan mediasi (3 Orang), jadi
keseluruhan informannya berjumlah 6 orang.

7.

Teknik Analisis Data
Analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis
transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah
dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahanbahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan
kepada pihak lain.35

34

Tasnim Rahman Fitra, Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum,
(Palembang: Fakultas SYARIAH UIN STS Jambi, 2020), hlm. 64
35
Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Ciptapustaka
Media, 2012), hlm. 145-146
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Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Metode Analisis
Data yang dikembangkan oleh Miles dan Ruberman yaitu:
a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu.36 Dengan begitu data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya,
pengumpulan data penelitian upaya untuk mengorganisasikan data.
Pada tahap ini peneliti mencatat serta memotret hasil lapangan,
kemudian data yang didapat akan diseleksi dan dianalisis sesuai
dengan masalah yang penulis teliti. Untuk memperoleh data kualitatif
tentang analisis peran mediator dalam meminimalisir tingkat angka
perceraian di Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian, peneliti data
lapangan berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan
dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini
dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses
penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan

36

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm. 122-123
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penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 37 Pada tahap ini peneliti
mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang tersusun untuk
menarik kesimpulan serta untuk mendapat jawaban bagaimana peran
mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian di Kantor
KUA Kecamatan Muara Bulian.
c. Kesimpulan atau Verifikasi
Tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti
mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang
dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.38
Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan
mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan
penulisan skripsi ini.
H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtun dan mudah, pembahasan
dalam penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. Bab ini pada
hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup
background, pemikiran tentang tema yang dibahas. Dengan sub Bab I
mencakup

Latar

Belakang

Masalah,

Rumusan

Masalah,

Batasan

Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan
Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
37
38

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Ibid., hlm. 123
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm. 124
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BAB II dipaparkan menenai tinjauan konsep yang mencakup penjelasan
mengenai peran, perceraian, mediator, tugas dan fungsi mediator, perceraian
serta dasar pelaksanaan mediasi di lembaga BP4.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian,
mencakup Aspek Geografis, Aspek Demografis dan Aspek Pemerintahan.
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan serta saran-saran serta
dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan Curriculum vitae.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR
A. Pengertian Mediator
Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas
membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan
cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.39
Masih menurut mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., seorang mediator
harus berusaha membantu pihak untuk menerima dan menghadapi kenyataan,
membantu pihak dalam proses tawar menawar, membantu pihak menciptakan
pilihan-pilihan penyelesaian yang paling sesuai.40
Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang
mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang
bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna
mencari penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu menciptakan
suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara
kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling
menguntungkan (win-win).41
Sedangkan menurut Priyatna Abdurrasyid, mediator merupakan
seseorang untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
39

Dyah Aryani P dkk, Buku Saku Mediasi, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia, 2015), hlm. 2
40
Dwi Wiwik Subiarti, Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Lex Renaissance No. 2 VOL. 2 JULI 2017: 411 –
428), hlm. 421
41
Bahrun Dkk, Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta
Bersama Pasca Perceraian Di Mahkahah Syar’iyah (Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2(3)
Desember 2018 Bahrun, Syahrizal Abbas, Iman Jauhari), hlm. 374
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terlalu besar, akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh para pihak
yang bersengketa secara sukarela.42
Berdasarkan berbagai pendapat mengenai mediator maka dapat peneliti
sumpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang harus bersikap netral
yang bertugas untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan ataupun
yang bersengketa di dalamnya.
B. Tugas Mediator
1.

Tugas Mediator
a.

Seorang Mediator harus telah berada dan siap di ruangan mediasi
sebelum para pihak memasuki ruangan.

b.

Perkenalkan diri anda sebagai Mediator kemudian menjelaskan
maksud dan tujuan mediasi serta posisi anda tidak memihak
(independen) dan bertindak dengan memperhatikan kepentingan
Para Pihak.

c.

Sampaikan bahwa prinsip mediasi adalah bersifat tertutup, kecuali
disepakati lain oleh para pihak.

d.

Persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri satu sama
lain secara bergantian dengan disertai dokumen pendukung seperti
identitas diri dan surat kuasa/tugas.

e.

Pastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang dapat
mengambil keputusan dalam mediasi.

f.

Bacakan ringkasan sengketa informasi publik.43

42

Suherman, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga
Perbankan (Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 178-191), hlm. 180
43
Dyah Aryani P dkk, Buku Saku Mediasi…, hlm. 17
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g.

Persilahkan para pihak untuk menjelaskan permasalahan dan tawaran
masing-masing secara bergantian yang diawali dari Pemohon
kemudian Termohon.

h.

Buatlah catatan dan gali lebih mendalam masalah-masalah utama,
dominan dan prinsipil yang dialami oleh Pemohon dan Termohon,
yang menyebabkan timbulnya sengketa informasi publik.

i.

Catat pula masalah-masalah lain yang merupakan akibat dari
masalah utama tersebut termasuk keinginan Pemohon dan Termohon
untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

j.

Dari catatan-catatan itu, sampaikan pernyataan positif yang tidak
mengubah makna dari pernyataan para pihak.44

C. Fungsi Mediator
Berbagai fungsi mediator dalam proses mediasi sebagai berikut:
1.

Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.

2.

Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.

3.

Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.

4.

Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi
yang baik.

5.

Menguatkan suasana komunikasi.

6.

Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan kenyataan.

7.

Memfasilitasi creative problem-solving diantara para pihak.

8.

Mengakhiri proses bilamana tidak lagi produktif.45

44

Dyah Aryani P dkk, Buku Saku Mediasi…, hlm. 17-19
Susanti Adi Nugroho, Naskah Akademisi Mediasi, (Jakarta: Puslitbang Hukum
dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 41-42
45
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D. Syarat Menjadi Mediator
1.

Kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para
pihak.

2.

Kemampuan mediator dalam menunjukkan sikap empati pada para pihak

3.

Memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para
pihak, walaupun pernyataam tersebut tidak ia setujui

4.

Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang
baik, jelas dan teratur, serta mudah dipahami para pihak
karena menggunakan bahasa yang sederhana.

5.

Kemampuan menjalin hubungan antar personal

6.

Disetujui oleh kedua belah pihak

7.

Tidak memiliki hubungan sedarah atau senada sampai
dengan derajat kedua atau salah satu pihak,

8.

Tidak memiliki hubungan kerja dari salah satu pihak yang bersengketa

9.

Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan
lain terhadap kesepakatan para pihak.46

E. Kewajiban Mediator
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku
Mediator, yang diatur dalam pasal 4 tentang Kewajiban mediator adalah
sebagai berikut:
1.

Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip

46

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional,(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 61
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penentuan diri sendiri oleh para pihak.
2.

Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap
pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil
dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

3.

Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap
pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus
dalam proses mediasi, serta peran mediator.

4.

Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk
konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk
keluar dari proses mediasi.

5.

Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau
intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk
membuat suatu keputusan.

6.

Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap didalam
proses mediasi.

7.

Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi,
setelah berakhirnya proses mediasi.47

47

Ketua MA, Pedoman Perilaku Mediator, pasal 4

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Aspek Geografis
Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian beralamat di Jalan
baru. Talang Inuman Kelurahan Teratai yang merupakan salah satu kelurahan
dari Lima kelurahan yang ada, letaknya berada ditengah perkampungan serta
bersebelahan dengan yayasan Ibadurrahman singkatnya, dari segi letak, KUA
Kec. Muara Bulian lebih kurang 2 km dari ibu kota kecamatan dan
Kabupaten, hal ini tentu saja memudahkan dalam kegiatan Lintas Instansi/
Sektoral. Letaknya yang strategis tidak jauh dari ibu kota Kabupaten sangat
menunjang pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat yang
ingin berurusan ke KUA.
Secara geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian
memiliki luas ± 417.97 KM² dan berada dekat dengan Ibu Kota Kabupaten
Batang Hari.

serta memiliki 16 Desa dan 5 Kelurahan yang berbatasan

dengan:
1.

Sebelah Utara

: Berdekatan dengan Perumahan Ratu Daha 2

2.

Sebelah Selatan

: Berdekatan dengan rumah Dukun urut tradisional

3.

Sebelah Timur

: Berdekatan dengan Masjid Ibadul Rahman

4.

Sebelah Barat

: Berdekatan dengan Toko Pempek Viviong48

48

Observasi, KUA Kecamatan Muara Bulian Desember 2020
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Gambar 2.1 Peta Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muara Bulian49

B. Aspek Demografis
Kantor Urusan Agam Kecamatan Muara Bulian memiliki jumlah Staf/
Pegawai saat ini adalah , empat PNS laki-laki, dua orang perempuan dan satu
tenaga suka rela, yang terdiri dari 1 (satu ) orang kepala ,penghulu 1 (satu)
orang, Penyuluh Agama Islam 1 (satu) orang staf 3 (satu) orang , 1 orang
operator SIMKAH jadi jumlah

keseluruhannya adalah 7 orang dengan

struktural lebih padat dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Batang
Hari.
C. Aspek Pemerintahan
Sejak gedung Kantor Urusan Agama didirikan pada tahun 1969 dan
mulai ditempati pada tahun 1974, dan sekarang telah memiliki gedung baru
yang terletak di kelurahan Teratai, KUA Kec. Muara Bulian sampai saat ini
telah mengalami 12 (dua sebelas) orang Pemimpin/ Kepala, yaitu:
1.

Bapak Zakaria

2.

Bapak M. Karim, BA

49
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3.

Bapak KH. M. Amin. YC, BA

4.

Bapak KH. M. Ghazali. SY

5.

Bapak Drs. Nurhadi, MH

6.

Bapak Drs. M. Said Ibrahim

7.

Bapak H. Hamidy, S.Ag

8.

Bapak Muzammil. A, S.Ag

9.

Bapak Drs. Bujang Ishak

10. Bapak Mohd. Ali Ishak, S.Ag, M.Pd.I
11. Bapak Supawit, S.Ag (Sekarang)
12. Amiruddin Anshori. S.Sos.I
Tabel 4.1 Struktur Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muara Bulian50
Kepala Seksi Urais
Abdul Rahman, S.Ag
Kepala KUA
Amiruddin Anshori. S.Sos.I
Pengadmint.
Dokstik

Pengadmint.
Kemasjidan

Pengadmint.
NR

Pengadmint.
Zawaibsos

Junaidi
Pengadmint.
Pang Halal

Mohd Ali

Pauriah,S.Pd.I

Hj. Siti Mardiah

Pengadmint.
Kemasjidan

Pengadmint.
Lintas Instansi

Pengadmint.
Umum

Hj. Siti Mardiah

Mohd Ali

Abdurrahman

Pauriah,
S.Pd.I

Pengadmint
Keluarga
Sakinah

Pengadmint.
Haji & Umrroh

Operator
SIMKAH

Pramu Kantor

Hj. Siti Mardiah

Ceceh hidayat

Pauriah,

50
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Dalam merespon tuntutan masyarakat. KUA diharapkan mampu bekerja
secara efektif, efesien, propesional dan amanah. Propil kepala KUA sebagai
manejer harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa
sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan. Dan
begitu pula bawahan sebagai anak buah harus mampu tampil propesional
sesuai dengan bidang yang dibebankan. Dengan demikian maka akan tercapai
satu keseimbangan dan keterpaduan yang akan menjadi satu kesatuan gerak
menuju satu tujuan yaitu pelayanan prima kepada masyrakat.
Adapun uraian tugas ( job deskription ) masing – masing pegawai
adalah sebagai berikut:
1.

Jabatan Kepala
Tugas dan tanggung jawabnya :
a.
3)

Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian
Memimpin pelaksanaan tugas dilingkungan KUA.
4) Menyusun, merumuskan sasaran program, kebijakan pimpinan
dan rencana kegiatan KUA.
5) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan,
merencanakan,

menggerakan,

Mengkoordinasikan

dan

mengarahkan serta mengevaluasi pelaksanaan TUPOKSI KUA.
6) Melaksanakan penyelenggarakan teknis administrasi,tata usaha
dan rumah tangga KUA bimbingan dan pelayanan NR,
pembinaan kemasjidan, zawaibsos dan,pengembangan keluarga
sakinah.
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7) Menggerakan dan mengarahkan pelaksana tugas dan memantau
pelaksana tugas bawahan.
8) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan – persoalan yang
muncul dibidang urusan agama islam.
9) Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait dan lembaga – lembaga keagamaan yang erat
hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
10) Mengadakan pembinaan dan melakukan kerjasama dengan
ormas islam yang ada diwilayah Kecamatan Muara Bulian.
11) Melakukan pembenahan secara fisik hal-hal yang berkaitan
kondisi balai nikah maupun tata ruang kantor.
12) Menelaah dan memecahkan masalah pelaksana tugas KUA.
13) Menilai dan mengoreksi laporan hasil kerja bawahan, memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b.

Sebagai Petugas Pencatat Nikah/PPN
1) Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk
2) Memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan nikah dan
rujuk calon mempelai dan walinya.
3) Meminpin pelaksanaan akad nikah rujuk dan menetapkan
legalitas hukumnya serta menanda tangani akta nikahya.
4) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.
5) Bertindah sebagai wali hakim.
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6) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima keputusan
dari pengadilan agama.
7) Bertanggungjawab

atas

pelaksanaan

administrasi

dan

penyimpanan blangko NTCR
8) Melaksanakan

bimbingan

dan

penyuluhan

perkawinan

kemasjidan,zakat,wakaf.ibsos,produk halal dan kemitraan umat.
c.

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
1) Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf.
2) Menerima pelaksanaan ikrar wakaf.
3) Membuat akta ikrar wakaf (AIW) maupun pengganti akta ikrar
wakaf (APAIW)
4) Membantu dalam upaya penyelesaian persirtifikatan tanah
wakaf.
5) Menginventarisasi data tanah wakaf yang sudah bersrtifikat.
6) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan
dengan tanah wakaf.

d.

Sebagai Ketua/Penaggungjawab/Pengelola/Pelaksana dana DIPA
dan Dana Operasional
1) Bertanggungjawab atas penggunaan keuangan atau penerimaan
dan penyetoran keuangan dengan petunjuk yang sah
2) Bertanggungjawab atas laporan SPJ yang ada.
3) Berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sesuai
dengan peraturan atau petunjuk yang ada.
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e.

Sebagai pemuka Agama
1) Mampu menjadi teladan bagi KUA dan masyarakat Kecamatan
Muara Bulian dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas
pelaksana ibadah serta akhlaqul karimah
2) Selalu berusaha dalam mensukseskan progtram pemerintah.
3) Selalu menjaga norma hukum dan norma agama ditempat kerja ,
meningkatkan disiplin kerja, dan mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat.
4) Selalu berusaha untuk peka terhadap perubahan dan dinamika
yang

terjadi

dimasyarakat terhadap tuntutan zaman dan

kecanggihan teknologi.
5) Berusaha menciptakan tri kerukunan umat beragama dengan
cara bersama-sama dengan aparat yang lain menciptakan kondisi
yang kondusif,aman, tentram dan damai dimasyarakat,selain itu
juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga
keharmonisan, ketentraman dan persaudaraan antar anggota
masyarakat serta untuk selalu taat kepada pemerintah.
f.

Sebagai Pemuka Masyarakat
Sebagai salah satu orang yang ditokohkan oleh masyarakat di
wilayah Kecamatan Muara Bulian

turut berperan menjadi

stabilitator,motivator

bagi

dan

fasilitator

pembangunan

di

masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah. Kepala KUA
berusaha mengayomi,membimbing, dan mampu memposisikan
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dirinya sebagai contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat serta
mampu memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi
dimasyarakat.
g.

Sebagai Abdi Masyarakat
1) Memberikan bimbingan pelayanan kepada masyarakat muslim
agar mampu melaksanakan ajaran agama dengan baik.
2) Selalu

berusaha

membangun,

mempertahankan

dan

meningkatkan citra Kementerian Agama dan KUA baik ketika
sebagai pejabat, tokoh agama tokoh masyarakat dan abdi negara.
3) Selalu berusaha memberikan bimbingan kepada masyarakat agar
bersikap hati –hati dan kritis terhadap terjadinya perkembangan
sehingga tidak terjebak dalam fanatisme kelompok, permusuhan
antar sesama elemen masyarakat.
Kepala KUA dalam kerja dan kinerjanya tidak hanya bertanggung
jawab mengenai masalah perkawinan, LPTQ, BKM dan kegiatan lainnya
yang menjadi bidang tugasnya saja akan tetapi juga berperan aktif dalam
bidang lain yang merupkan kegiatan lintas sektoral dengan bekrjasama
dengan pihak lain yang terkait baik camat, dinas instansi maupun dengan
unsur muspida untuk mensukseskan pembangunan diwilayah Kecamatan
Muara Bulian.
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2.

Jabatan Penghulu
Uraian Tugas dan Tanggung jawab:
a.

Melayani kebutuhan pimpinan yang berkaitan dengan tugas
pimpinan

b.

Membantu Kepala dalam menyusun rencana kerja tahunan dan
operasional kegiatan kepenghuluan.

c.

Menerima pendaftaran dan meniliti kelengkapan administrasi
pendaftaran kehendah nikah rujuk.dan memeriksa calon pengantin.

d.

Menverifikasi data calon pengantin serta berkas – berkas persyaratan
NR.

e.

Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.

f.

Meminpin pelaksanaan akad nikah rujuk melalui proses menguji
kebenaran syarat dan rukun nukah dan menetapkan legalitas akad
nikah rujuk.

g.

Menerima dan melaksanakan taukil wali tauliyah wali hakim

h.

Meberikan khutbah nikah.

i.

Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada catin ,pasca nikah
dan pembinaan keluarga sakinah.

j.

Membuat jadwal pelaksanaan nikah rujuk baik yang dilaksanakan
dikantor, diluar kantor pada jam kerja maupun diluar jam kerja.

k.

Memberi nomor pada akta ( register) nikah

l.

Memasukan data base peristiwa NTCR dalam sistim jaringan
SIMKAH
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m. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan
penyuluhan dibidang produk pangan halal,label halal,pengukuran
arah kiblat dan kemitraan umat serta hisab rukyat.
n.

Memprogram penggunaan teknologi informasi, komputerisasi sistim
data base NTCR pada program SIMKAH, dan SIMAS, SIWAK serta
komputerisasi surat menyurat.

3.

o.

Melaksanakan tugas yang di berikan atasan.

p.

Melaporkan proses dan hasil tugas

Jabatan Tata Usaha
Uraian Tugas dan Kewajibannya
a.

Melayani kebutuhan pimpinan atasan yang berkaitan dengan tugas
kantor.

b.

Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat
menyurat dan legalisir buku nikah.

c.

Mengadministrasikan, menyimpan dan membuat laporan Blangko –
blangko NTCR

d.

Memelihara kebersihan dan keamanan kantor beserta lingkungannya.

e.

Memverifikasi data – data keagamaan serta melaporkannya.

f.

Membantu

pelaksanaan

kegiatan

dan

penyuluhan

dibidang

kemasjidan, zakat dan ibadah sosial.
g.

Memelihara dan menganalisa kebutuhan sarana prasarana di tiap
ruangan.
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h.

Melaksanakan tugas yang berkaitan surat menyurat baik surat masuk
maupun

surat

keluar,menerima,meneruskan

mengagendakan dan mengarsifkan surat

–

mengetik,

surat. Melayani

permintaan berupa rekomendasi nikah, duflikat surat nikah,legalisir,
surat keterangan masuk islam dll.
i.

Mencatat kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha dan
kerumahtanggaan

,

mengumpulkan

dan

menyimpan

data

ketatausahaan dan kerumahtanggaan
j.

Mengadministrasi kegiatan lintas sektoral.

k.

Mengarsifkan segala jenis surat – surat dinas.

l.

Membuat ekpedisi pengambilan surat nikah

m. Pendistribusian blangko NR
n.

Mengerjakan buku stok

o.

Mengadministrasian kegiatan KUA.

p.

Membuat laporan bulanan dan tahunan

q.

Membuat laporan rekapitulasi perkembangan sertifikat tanah wakaf,
zakat, kemasjidan, langgar dan Mushallah serta ibadah sosial.

r.

Membuat daftar hadir (absensi pegawai )

s.

Mempersiapkan perangkat kerja KUA

t.

Menata buku –buku perpustakaan dan membuat data inventaris
kantor

u.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

v.

Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.
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4.

Jabatan Penyuluh
Uraian Tugas dan Kewajibannya.
a.

Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau
kelompok

sasaran

b.

Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran

c.

Menyusun rencana kerja tahunan

d.

Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan

e.

Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam
bentuk

f.

naskah

Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai
penyaji

g.

Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan

h.

Melaksanakn bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka

i.

Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

j.

Menyusun

laporan

mingguan

pelaksanaan

bimbingan

penyuluhan.
k.

Melaksanakan konsultasi secara perorangan atau kelompok

l.

Menyusun laporan hasil konsultasi

m. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan
n.
5.

Melaporkan hasil tugas yang diberikan atasan

Operator SIMKAH
Uraian Tugas dan tanggung jawabnya
a.

Penyaji bahan pengadminstrasian SIMKAH

atau
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b.

Mengoperasikan aplikasi SIMKAH

c.

Mengimput data pendaftaran nikah

d.

Mengimput formulir pemeriksaan nikah

e.

Mencetak formulir pemeriksaan nikah

f.

Mencetak formulir pengumuman kehendak nikah

g.

Mengimput formulir pengumuman kehendak nikah online

h.

Mengimput data register nikah

i.

Mencetak kutipan akta nikah (NA)

j.

Mengimput data nikah kedalam SIMKAH Online

k.

Memantau perkembangan SIMKAH Online

l.

Mengirim data NR melalui internet

m. Melaksakan tugas tambahan yang diberikan atasan
6.

Motto, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Muara Bulian
Motto
“Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami”
Visi
“Prima Dalam Pelayanan, Unggul Dalam Pembinaan Umat Menuju
Masyarakat Yang Islami”
Misi
1. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan.
2. Meningkatkan PelayananTeknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk.
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3. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan
Keluarga Sakinah, Kemitraan Umat dan Produk Halal.
4. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Rumah Ibadah.
5. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zis dan Wakaf
serta Ibadah Sosial.
6. Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Madrasah, Pondok
Pesantern, Haji dan Umroh.
7. Meningkatkan Pelayanan dan Peran serta dalam kegiatan Lintas
Sektoral.
7. Sejarah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
KUA Kecamatan Muara Bulian
Sejak BP4 di dirikan 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 Penasehat
Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.
Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang
Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan
masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.
Sejak

berdirinya

Badan

Penasihat

Pembinaan

Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kecamatan Muara Bulian satu instansi dengan Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian, seiring berjalannya
waktu pada tahun 2014 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional
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(MUNAS) BP4/XV/2014 yang diselenggarakan di Jakarta, bahwa Badan
Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdiri sendiri dan
terpisah dengan Kantor Urusan Agama (KUA).
Sejarah

berdirinya

Badan

Penasihat

Pembinaan

Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kecamatan Muara Bulian tidak terlepas dari sejarah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian. Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian berdiri pada tahun 1974 namun
pada masa itu BP4 di Kecamatan Muara Bulian masih menyatu dengan
kepengurusan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun pada tahun 2016
kepengurusan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)
dan Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) terpisah dan
dikukuhkan oleh Bupati Kabupaten Batang Hari Kepengurusan Badan
Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang di Ketuai oleh
H. Hamidy, S.Ag selaku mantan Kepala KUA Kecamatan Muara Bulian.
“Sesuai dengan peraturan tahun 2014 tentang BP4 di Kecamatan dan
Kantor Urusan Agama (KUA) itu sudah tidak dalam satu instansi lagi,
yang mana dulunya Kepala KUA sekaligus menjabat menjadi Kepala BP4
akan tetapi peraturan tersebut belum sepenuhnya terealisasikan di
Kecamatan Muara Bulian. Namun pada tahun 2016 Kepengurusan BP4 di
Kecamatan Muara Bulian sudah terpisah dengan kepengurusan KUA
Kecamatan Muara Bulian. Akan tetapi untuk gedung BP4 Kecamatan
Muara Bulian tetap satu gedung dengan KUA Kecamatan Muara Bulian
dikarenakan belum mempunyai gedung dan fasilitas lainnya. Dan
masyarakat sudah terbiasa bahwa Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian
Perkawinan dan Kantor Urusan Agama itu satu instansi.”51
Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan
peraturan tahun 2014 bahwa BP4 sudah tidak satu instansi dengan KUA, akan
51

Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mardiah, S.Ag., M.Ud, Selaku Mediator BP4 di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian, 21 Agustus 2021.
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tetapi pada pelaksanaannya di BP4 di Kecamatan Muara Bulian belum
terealisasikan, namun pada tahun 2016 kepengurusan antara BP4 dan KUA
sudah terisah, akan tetapi masih mendiami gedung yang sama dikarenakan
belum memiliki anggaran dan fasilitasnya.

BAB IV
PERAN MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR TINGKAT ANGKA
PERCERAIAN DI KECAMATAN MUARA BULIAN
A. Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian di
Kantor KUA Kecamatan Muara Bulian
Sejak BP4 dibentuk pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh
Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961, diakui bahwa BP4 adalah
satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan Perkawinan dan
Pengurangan Perceraian untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut
ajaran Islam. Maka diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara
terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga
yang sakinah mawaddah wa rahmah. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten
melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan
peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas
perkawinan.52
Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
merupakan lembaga mitra kementerian Agama dan Instansi yang terkaiat
untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan gerakan keluarga sakinah.53
Dengan tercipta lingkungan keluarga yang sakinah diharapkan dapat
meminimalisir angka perceraian. Sebagaimana wawancara yang dilakukan
52

Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV,

2009
53

Adart BP4
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bersama bapak Amiruddin Ansori, S.Sos.I selaku Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian, bahwasanya:
“Peran seorang mediator sangat dibutuhkan dalam menangani kasus
perceraian dan juga mediator dapat mempengaruhi kedua pihak dalam
memutuskan menyelesaikan masalah perceraian, jadi peran seorang mediator
disini sangat penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan
perceraian”.54
Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang
berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian
melaksanakan perannya dalam meningkatkan mutu perkawinan dan
meminimalisir angka percaraian yaitu dengan melaksanakan berbagai
kegiatan, seperti pra pernikahan (sebelum Pernikahan) dan pasca pernikahan
(sesudah pernikahan).
Pada sebelum pernikahan mediator Badan Penasehat Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan Kursus Calon Pengantin yang
mana Kursus Calon Pengantin merupakan langkah pertama Penasihatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muara Bulian dalam meminimalisir tingkat angka perceraian
yaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan kepada
calon pengantin yang akan menikah agar menjadi pasangan yang sakinah,
mawaddah dan warohmah. Sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Hj.
Siti Mardiah, S.Ag., M.Ud sebagai Mediator Badan Penasihat Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Muara Bulian bahwa:
54

Hasil wawancara bersama bapak Amiruddin Ansori, S.Sos.I selaku Kepala KUA
Kecamatan Muara Bulian, 07 September 2021.
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“Kursus Calon Pengantin merupakan salah satu usaha yang kami
lakukan dalam mengurangi tingkat perceraian bagi calon pengantin yang
akan menikah karena tidak semua orang yang ingin menikah mempunya
pendidikan dan ilmu mengenai sebuah perkawinan, sehingga sangat perlu
bagi kami untuk memberikan ilmu pengetahuan membina rumah tangga
yang terpenting tentang keislaman, yaitu mebaca dua kalimat Syahadat,
bacaan dan tata cara mandi wajib dan ilmu tentang sholat.”55
Berdasarkan wawancara peneliti bersama mediator bahwa peranan
Mediator

Badan Penasehat Pelestarian dan Pembinaan Perkawinan

(BP4) dalam meminimalisir tingkat angka perceraian yaitu dengan
memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga agar calon suami dan calon istri
dapat menjalankan dan mengerti apa saja hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi antara suami dan istri, serta memahami dan dapat menjalankan
hukum dalam agama Islam.
Kemudian peran mediator pasca pernikahan yaitu melakukan
Bimbingan Konseling Keluarga (Mediasi). Bimbingan Konseling56
Keluarga57 merupakan salah satu Peranan dan Usaha Mediator Badan
Penasehat Pelestarian dan Pembinaan Perkawinan (BP4) di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian pasca pernikahan dalam
meminimalisir tingkat angka perceraian yang ada diwilayah Kecamatan

55

Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mardiah, S.Ag., M.Ud, Mediator Badan Penasehat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kec. Muara Bulian, 23 Agustus 2021
56
Konseling adalah upaya konselor membantu konseli melalui proses pengambilan
keputusan yang efektif dalam berpikir, merasa dan bertindak agar konseli mampu
meningkatkan tanggung jawab terhadap tujuan hidupnya. (Prof. Dr. Achmad Juntika
Nurihsan, M.Pd, Teori dan Praktik Konseling, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm.1).
57
Menurut Cooley bimbingan konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan
kepada keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga serta
memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga
(Bambang Ismaya, S.Ag., M.Pd, Bimbingan dan Konseling Studi, Karier dan Keluarga,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 106).
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Muara Bulian. Bimbingan Konseling Keluarga yaitu salah satu program
BP4 dalam meminimalisir tingkat angka perceraian, yaitu dengan
menyediakan wadah konseling bagi masyarakat yang mempunyai
permasalahan dalam rumah tangga. Bimbingan konseling keluarga
Secara langsung yaitu Face To Face yang akan berhadapan langsung
dengan seorang Mediator bagi pasangan suami istri yang mendapatkan
masalah dalam keluarganya dan ingin berkonsultasi.
Dalam hal ini tugas mediator yang paling berat adalah menjawab
kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan
kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka
kehendaki dan upaya ini dilakukan pada tahapan perdamaian.
Dalam hukum Islam perdamain disebut dengan istilah Islah, menurut
bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut syara‟
adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan
antara dua pihak yang saling bersengketa.58 Sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam Al-Qur‟an pada surah Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

           

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S
Al-Hujurat: 10).59
“Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui
lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan
58
59

As Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz III, (Beirut: Dar Al Fikr, 1997), hlm. 305.
Al-Qur‟an dan Terjemahan surah Al-Hujurat:10
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fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.
Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada
umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian
sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak
memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu
atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari
masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para
pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian
mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan
dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba
menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan
kepada para pihak secara langsung”. 60
Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua
macam peran yaitu: peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut dapat
dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pola kondisi saat
itu, apakah ia harus bersifat pasif atau aktif. Mediator bersifat pasif
disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang
tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketanya yang mereka hadapi
sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan
penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin
rapat dan sebagainya. Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak
yang sedang bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam
kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif
melakukan tindakan.61
Oleh karena itu, peran mediator dalam menangani kasus perceraian
sebagai berikut:
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“Seorang mediator harus membantu para pihak dalam memecahkan
problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, seperti: a.
Membantu para pihak memahami hakikat dan tujuan perkawinan
menurut Islam. b. Membantu para pihak memahami persyaratanpersyaratan perkawinan menurut Islam. c. Membantu para pihak
memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan. Kemudian
mediator juga harus membantu para pihak dalam memecahkan maslaahmasalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah
tangga. Mediator membantu para pihak memelihara situasi dan kondisi
pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya
agar jauh lebih baik”.62
Upaya penyelesaian dalam setiap kasus perdata proses perceraian,
Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

selalu

mengupayakan damai antara kedua belah pihak yang berseteru. Ternyata
upaya mediasi seperti pada proses dan peristiwa tersebut dapat berhasil
karena mayoritas penggugat dan tergugat masih ingin melanjutkan rumah
tangganya kembali. Untuk kasus nasional, tentunya pemerintah harus
mempunyai perhatian besar, karena efek dari perceraian tersebut akan
berdampak pada ekonomi dan sosial (termasuk susila) dan kelangsung
generasi mendatang (menthalitas).
Selain memberikan bimbingan atau mediasi, cara yang paling sering
dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada pasangan keluarga
yang hendak bercerai. Cara itu biasanya dilakukan sebelum sampai pada
proses persidangan. Bahkan seorang mediator pun selalu diikutsertakan dalam
memediasi pertemuan kedua belah pihak (pasangan suami-istri yang ingin
bercerai) di ruang mediasi yang memang sudah tersedia di KUA Kecamatan
Muara Bulian.
62

Hasil wawancara bersama ibu Hj. Siti Mardiah, S.Ag., M.Ud, Mediator BP4
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B. Faktor Penyebab Mediator Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kantor
KUA Kecamatan Muara Bulian
Penerapan mediasi pada lembaga Badan Penasehat Pelestarian dan
Pembinaan Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Muara Bulian telah dilaksanakan sejak dahulu, yang mana mediasi berfungsi
untuk mendamaikan para pihak yang memiliki permasalahan dalam rumah
tangga maupun keluarga sehingga diharapkan para pihak merenung dan tidak
melakukan perceraian dengan bantuan seorang Mediator.
“Mediasi yang dilakukan pada Badan Penasehat Pelestarian dan
Pembinaan Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Muara Bulian berlangsung selama dalam kurun waktu 30
hari, setelah mediasi pertama akan diberi jeda dan akan diberi
bimbingan serta mendengarkan penyampaian permasalahanpermasalahan para pihak, dan setelah itu para pihak akan dipanggil
kembali pada mediasi kedua, dengan waktu yang sama namun tidak
dengan jam yang sama. Untuk masalah jadwal pelaksanaannya
tergantung dengan kesepakatan para pihak dengan mediator”.63
Adapun penyebab mediator melakukan penyelesaian pada kasus
perceraian dikarenakan, sebagai berikut:
“Faktor penyebab mediator menyelesaikan kasus perceraian karena
untuk memberikan penasehatan dalam permasalahan rumah tangga,
kemudian karena sebagian masyarakat yang berumah tangga cendrung
tidak memahami peran suami istri dalam rumah tangga, sehingga
mediator BP4 memberikan arahan kepada masyarakat agar menjadi
keluarga samawa, selanjutnya terkhusus bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) BP4 merupakan wadah yang mampu dalam menyelesaikan
permasalahan rumah tangga yang dihadapi yang akan melanjutkan
permasalahan rumah tangga ke pengadilan agama untuk menjalani
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persidangan, karena bp4 akan mengeluarkan Berita Acara Pengaduan
untuk ke pengadilan”.64
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya mediator BP4
melaksanakan mediasi dalam menangani kasus perceraian sesuai dengan
peran, tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Badan
Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Sehingga menimbulkan motivasi bagi masyarakat yang mempunyai
permasalahan rumah tangga untuk melakukan mediasi pada lembaga
Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
dikarenakan, sebagai berikut:
“Motivasi saya melakukan mediasi di BP4 ini dikarenakan tidak
mengeluarkan biaya besar dibandingkan mediasi di Kantor Pengadilan,
selain itu jarak kantor KUA dengan lokasi tempat saya tinggal tidak
terlalu jauh, dan juga melakukan mediasi pada bp4 tidak memungut biaya,
dan Alhamdulillah permasalahan rumah tangga saya dapat terselesaikan
setelah melakukan mediasi bersama mediator BP4”. 65
Kemudian wawancara bersama bapak Asep selaku pihak yang telah
melakukan mediasi di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) Kecamatan Muara Bulian, sebagai berikut:
“saya melakukan mediasi pada lembaga BP4 dikarenakan lembaga
tersebut merupakan wadah untuk berkonsultasi masalah rumah tangga
sebelum ke ranah pengadilan yang akan langsung mengajukan perkara.
Salain itu juga bagi seorang PNS haruslah melakukan mediasi terlebih
dahulu pada lembaga tersebut. Namun dengan anjuran dan motivasi serta
arahan yang diberikan oleh ibu mediator rumah tangga saya dapat
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kembali dengan baik, sehingga tidak melanjutkan prosesnya ke
Pengadilan Agama”.66
Kemudian wawancara bersama ibu Rini, selaku pihak yang telah
melakukan mediasi di lembaga BP4, sebagai berikut:
“Saya melakukan mediasi di lembaga BP4 dikarenakan saya tidak
ingin langsung ke Pengadilan Agama yang akan memungkinkan
selesainya rumah tangga saya, dan juga yang saya butuhkan hanyalah
motivasi-motivasi dan masukan agar rumah tangga saya kembali
berdamai. Dan saya menemukan ada lembaga yang dapat memberikan
bimbingan dalam permasalahan rumah tangga dan tidak mengeluarkan
biaya, untuk itu saya mencoba dan ternyata berhasil diselesaikan
permasalahan yang saya hadapi saat itu”.67

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Wulan, Pak Asep dan Ibu Rini
yang merupakan sebagian pihak yang memilih melakukan mediasi di
Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di
Kecamatan Muara Bulian mengatakan bahwa motivasi melakukan
mediasi pada lembaga tersebut, dapat peneliti simpulkan, sebagai berikut:
1.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
merupakan tingkatan terendah dalam menangani permasalahan
perceraian sebelum menuju ke ranah Pengadilan.

2.

Mediasi pada lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) Tidak memerlukan biaya.

3.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
merupakan wadah berkonsultasi untuk permasalahan rumah tangga.
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4.

Mengetahui fungsi lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4).

BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Peran Mediator dalam
Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian di Kantor KUA Kecamatan Muara
Bulian, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1.

Peran Mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian di
Kecamatan Muara Bulian, seperti: berperan dalam meningkatkan
mutu perkawinan dan meminimalisir angka percaraian yaitu dengan
melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pra pernikahan (sebelum
Pernikahan) dan pasca pernikahan (sesudah pernikahan). Berperan
dalam menjawab kebutuhan manusia akan keadilan upaya ini
dilakukan pada tahapan perdamaian.

2.

Faktor penyebab Mediator menyelesaikan kasus perceraian di
Kecamatan Muara Bulian, dengan melakukan seperti: karena ingin
memberikan penasehatan dalam permasalahan rumah tangga, karena
sebagian masyarakat yang berumah tangga cendrung

tidak

memahami peran suami istri dalam rumah tangga, sehingga mediator
BP4 memberikan arahan kepada masyarakat agar menjadi keluarga
samawa dan terkhusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BP4
merupakan wadah yang mampu dalam menyelesaikan permasalahan
rumah tangga yang dihadapi.
.
59

60

B. Saran
Dari kesimpulan pada skripsi ini maka peneliti menyampaikan
beberapa saran terkait dengan skripsi peneliti, sebagai berikut:
1.

Pemerintah dapat mendukung terhadap pendanaan dan fasilitas yang
dibutuhkan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) guna memperlancar program-programnya.

2.

Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan akan keberadaan Badan
Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar
masyarakat dapat mengetahui fungsi dan peran lembaga tersebut.

3.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari agar segera membangun Kantor
khusus untuk lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4).

4.

Mengharapkan pemerintah mengadakan pemberian bekal terhadap
mediator, agar dapat menjalankan bimbingan lebih baik lagi.

C. Kata Penutup
Puji serta syukur tak henti-hentinya peneliti hanturkan kepada
Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya,
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah
diprogram Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Sholawat beriring salam tak lupa peneliti curahkan kepada baginda Nabi
Muhammad Saw.
Dengan selesainya skripsi ini, peneliti tidak pernah merasa puas
dengan apa yang ada di dalam skripsi ini, karena peneliti merasa masih
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banyak kekurang dalam skripsi ini. Dan juga tak lupa peneliti hanturkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses
penulisan skripsi ini, dan hanya Allahlah yang dapat membalas semua
budi kebaikan yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
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DAFTAR PERTANYAAN
A. Pertanyaan kepada Kepala KUA Kecamatan Muara Bulian
1.

Bagaimana peran seorang mediator dalam menangani kasus perceraian di
Kecamatan Muara Bulian?

B. Pertanyaan kepada Mediator Badan Penasehat Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Muara Bulian
1.

Nama lengkap mediator?

2.

Pendidikan terakhir mediator?

3.

Motivasi menjadi seorang mediator?

4.

Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dalam melakukan
mediasi?

5.

Apa saja kesulitan dalam menghadapi klien?

6.

Berapa lama telah menjadi seorang mediator?

7.

Berapa tahap dalam melakukan mediasi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muara Bulian?

8.

Bagaimana peran seorang mediator dalam menangani kasus perceraian?

9.

Bagaimana tindakan mediator dalam menangani permasalahan dalam
rumah tangga?

C. Pertanyaan kepada Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) di Kecamatan Muara Bulian
1.

Perkenalan nama?
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2.

Bagaimana pandangan ibu mengenai keaktivan atau keberhasilan
mediator dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan Muara Bulian ini?

3.

Bagaimana menurut ibu apakah mediasi di Kantor Urusan Agama ini
berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada?

D. Pertanyaan kepada pihak yang melakukan mediasi
1.

Apa motivasi bapak/ibu sehinga memilih melakukan mediasi pada
Lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
di Kecamatan Muara Bulian ini?

71

CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri

Nama

: Risti Nurmadiah

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir

: Muara Bulian, 07 September 1999

Alamat Asal

: Jl. Jendral Sudirman, Rt. 25 Rw. 04 No. 20
Kel. Rengas Condong, Kec. Muara Bulian,
Kab. Batang Hari, Prov. Jambi

Alamat Sekarang

: Jl. Jambi Muara Bulian Km. 17 Rt. 07, Rw.
04, Desa Simpang Sungai Duren, Kec.
Jaluko, Kab. Muaro Jambi (belakang
puskesmas simpang sungai duren)

No. Telp/HP

: 0821-4720-6835

Nama Ayah

: H. Feri Hariyadi, S.Ag., M.Ud

Nama Ibu

: Hj. Siti Mardiah, S.Ag., M.Ud

B. Riwayat Pendidikan
SD/MI, Tahun Lulus

: SDN 112/1 Perumnas, 2011

SMP/MTs, Tahun Lulus

: MTSN 1 Batang Hari, 2014

72

SMA/MA, Tahun Lulus

: PONPES Darunnajah Jakarta Selatan, 2018

C. Pengalaman Organisasi
1.

Anggota Departemen Kominfo Badan Pengurus Harian Mahasiswa
Hukum Keluarga Islam UIN STS Jambi Tahun 2019-2020.

2.

Anggota Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

3.

Anggota Ikatan Mahasiswa Batang Hari

