
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan dan tindakan yang 

dilakukan oleh warga negara haruslah didasarkan pada hukum. Penegakan hukum 

berada diatas kepentingan setiap orang, semua harus tunduk pada apa yang 

ditentukan dan ditetapkan oleh hukum, apapun akibatnya. Setiap permasalahan 

yang bersinggungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan lewat jalur 

peradilan. Dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan, maka tidak perlu 

khawatir perihal bagaimana penyelesaian masalah itu ditangan peradilan. 

Penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan dirasa menjadi altenatif 

paling baik untuk memperjuangkan kepentingan para pihak. Pengadilan 

menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara mudah, sederhana, dan biaya 

ringan. Asas acara perdata ini yang kemudian dipercaya oleh semua orang, bahwa 

pengadilan adalah tempat yang sesuai dengan segala kenyamanan dan penegakan 

hukum di dalamnya. Permasalahan yang terjadi ialah praktek beracara yang 

seringkali berlangsung lama, sehingga dapat merugikan para pihak yang 

berkepentingan yang mengharapkan adanya penyelesaian sengketa secara cepat 

dan tepat, sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian.
1
 Proses
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litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu 

merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat 

dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan 

menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.
2
 Dengan banyaknya

permasalahan yang muncul pada sistem peradilan di Indonesia semacam ini, tentu 

saja membuat banyak orang menjadi berpikir dua kali untuk membawa persoalan 

mereka ke tingkat Pengadilan Negeri. 

Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa 

dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak puas yang 

bersifat subjektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun 

kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi 

confilict of interest dimana pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan 

ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi 

dan memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut, namun 

sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukan perbedaan pendapat atau 

memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan sengketa. Proses 

sengketa terjadi karena tidak terjadinya titik temu antara pihak-pihak yang 

bersengketa. 

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang 

berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses untuk mencapai 
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kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur 

komunikasi yang sehat, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa 

memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lain. Agar tercipta proses 

penyelesaian sengketa yang efektif, persyaratan yang harus dipenuhi adalah kedua 

belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk 

mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut, proses dialog dan 

pencarian titik temu (commond ground) yang akan menjadi panggung proses 

penyelesaian sengketa, baru dapat berjalan. Jika tanpa kesadaran akan pentingnya 

langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak akan berjalan dalam arti yang 

sebenarnya.
3
 Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian

sengketa, yaitu : (1) kepentingan (interest), (2) hak-hak (rights), (3) status 

kekuasaan (power).
4

Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, 

hak-haknya terpenuhi, dan kekuasannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan 

dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang 

bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor di atas. 

Memang benar kita mengenal asas bahwa dalam perkara perdata, pengadilan 

membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, 

3
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dan biaya ringan. Oleh karena itu terdapat adegium yang cukup popular, yakni 

``justice delayed is justice denied”
5
  

Menurut sejarahnya aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa seperti 

ini, Indonesia sudah mempunyai payung hokum yaitu pada Pasal 130 HIR.154 

RBG BW. Seiring tumbuhnya jaman beserta keanekaragaman persoalan hukum 

yang muncul karenanya, maka aturan mediasi yang terdapat di BW dianggap 

sudah tidak lengkap dan memerlukan aturan baru untuk menggantinya 

Pada tahun 2002, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang mediasi. Setelah itu di 

tahun 2008, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 

2008 tentang prosedur mediasi yang berarti mencabut peraturan pendahulunya. 

Keberadaan Perma No 2 Tahun 2003 yang diberlakukan sejak tahun 2003 

merupakan landasan baru dalam praktek beracara untuk mengefektifkan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan mengutamakan perdamaian 

kepada pihak yang bersengketa. Usaha mendamaikan pihak- pihak yang 

berperkara, merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri 

suatu sengketa, sebab mendamaikan dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa 

yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan 

kerukunan.
6
 

                                                 
5
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6
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Perdamaian merupakan tahapan yang efisien dan efektif dalam 

menyelesaikan perkara gugatan di pengadilan. Keberhasilan perdamaian 

mempunyai tujuan agar tercipta kondisi win-win solution. Kedua belah pihak 

yang bersengketa berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang 

kalah dan tidak ada yang menang, melainkan menemukan hasil terbaik.  

Berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBG Jo. Perma No 1 Tahun 2008 

penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian harus diintensifkan dengan cara 

mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama. Salah satu pertimbangan dalam Perma No 1 Tahun 2008 

menyatakan, mediasi merupakan salah satu prosedur paling cepat dan murah serta 

memberi alasan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan 

atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Pengaturan 

dalam Perma merupakan langkah kebijakan formulasi menuju proses 

terbentuknya hukum modern dengan menempuh perkara-perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap.  

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam melakukan penyelesaian perkara 

perceraian, selalu wajib mengedepankan upaya perdamaian melalui proses 

Mediasi. Mediasi sebagaimana tersebut berasal dari bahasa latin, yaitu madiare 

yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan 

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan 
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menyelesaikan sengketa para pihak. Berada di tengah juga bermakna netral dan 

tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.
7
 

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan prapenelitian di 

Pengadilan Agama Surakarta dan hasil yang diperoleh dari keterangan 

pegawai/staf Pengadilan Agama Surakarta, bahwa perkara yang masuk pada 

umumnya dan yang mendominasi dari jumlah perkara adalah sengketa perceraian. 

Pada sidang peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim berkewajiban untuk 

melakukan upaya damai melalui proses mediasi, dengan harapan bahwa 

penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan lebih cepat, memuaskan para 

pihak karena terpenuhinya rasa keadilan serta dapat mengurangi penumpukan 

perkara. Dalam prakteknya, proses mediasi di pengadilan, banyak mengalami 

kegagalan dengan berbagai faktor penyebab, sehingga penyelesaian perkara 

perceraian tersebut berlanjut dengan putusan Hakim, melalui sidang peradilan. 

Hal tersebut dibuktikan penulis dengan mengambil contoh satu dari sekian 

banyak kasus perceraian yang putus dipengadilan sebagaimana yang tertuang 

dalam putusan nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Ska. Namun demikian, menurut 

keterangan, pihak Pengadilan Agama Surakarta akan tetap berupaya untuk 

meningkatkan keberhasilan pada setiap proses mediasi, dengan tercapainya 

kesepakatan damai para pihak dalam menyelesaikan sengketa perceraiannya. 

Dengan mediasi yang dilakukan, akan banyak memberikan manfaat sesuai dengan 
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tujuannya yaitu proses penyelesaian sengketa cepat, murah, memberikan rasa 

kepuasan bagi para pihak, tetap terjaganya hubungan tali silaturahim, dan 

mengurangi penumpukan perkara serta dapat menekan angka perceraian. 

Berdasarkan uraian pada paparan latar belakang masalah seperti tersebut, 

peneliti ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Perma No 1 Tahun 2008 

terhadap pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, 

mengingat  banyaknya kegagalan untuk mencapai kesepakatan damai pada proses 

mediasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk menyusun 

penelitian hukum dengan judul ``Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI 

No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat disusun penulis dalam implementasi Peraturan Mahkamah 

Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam 

penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Surakarta  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran mediator dalam upaya mewujudkan keberhasilan proses 

mediasi, hingga tercapainya kesepakatan para pihak untuk menempuh jalan 

damai dalam menyelesaikan sengketanya  
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2. Bagaimana upaya untuk menghadapi/mengatasi hambatan proses mediasi, 

mengingat banyak ragam masalah dan hambatan sebagaimana tersebut, yang 

diantaranya adalah bahwa para pihak yang berperkara, bersikeras menuntut 

agar permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama, dapat segera diputus/ 

dikabulkan oleh Hakim Majelis melalui sidang peradilan, dan menolak usulan 

damai dalam menyelesaikan sengketanya.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif, 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam kerangka 

penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama 

Surakarta. 

2) Untuk mewujudkan keberhasilan dalam melakukan upaya damai pada 

proses mediasi  dengan tercapainya kesepakatan damai para pihak dalam 

mengakhiri perkaranya. 

2. Tujuan Subjektif 

1) Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang hukum, 

serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun prakteknya di 
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lapangan tentang Hukum Acara Perdata khususnya mengenai proses 

mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian. 

2) Untuk menambah wawasan peneliti dalam penelitian di bidang ilmu 

hukum, khususnya Hukum Acara Perdata. 

3) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

Acara Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terutama mengenai 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian 

di Pengadilan Agama Surakarta. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau 

pembaca yang tertarik pada hukum Acara Perdata khususnya Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan 

acuan bagi penelitian di masa akan datang. 

2. Manfaat Praktis : 

1) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai 

implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang 
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Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi 

di Pengadilan Agama Surakarta. 

2) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk 

mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan karya 

ilmiah dari peneliti dalam perkembangan Hukum Acara Perdata dan 

bermanfaat sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian di 

masa datang. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada ketentuan hukum 

(peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di 

lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.
8

 

 

F. Jenis Penelitian 

Apabila digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum yang ada, penulisan 

hukum ini termasuk penelitian hukum empiris, dikenal juga dengan istilah 

                                                 
8
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penelitian hukum yuridis sosiologis atau penelitian lapangan.
9
 Dengan mengambil 

objek penelitian di Pengadilan Agama Surakarta penulis menggunakan penelitian 

lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori 

dan praktek yang terjadi di lapangan,
10

 mengenai Implementasi PERMA No 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. 

 

G. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta, dimana 

instansi tersebut merupakan tempat obyek penelitian dan sebagai tempat 

penyelenggaraan mediasi bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan 

sengketa perceraiannya  di wilayah hukum PA Surakarta. 

 

H. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang 

dapat dijadikan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil 

pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

 

 

                                                 
9
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1) Data Primer 

Data Primer yaitu data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan yang 

berupa pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2008 secara umum. 

2) Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh 

seseorang yang berupa peraturan, buku pedoman, laporan, dsb. Data 

sekunder sebagai yang dimaksud, sebagai contoh, antara lain : Perma No 1 

Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, buku Pedoman 

Mediasi, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 

2. Sumber Data 

Penulis menggunakan data dari para nara sumber yang ditunjuk untuk 

membantu dalam penelitian, dengan harapan agar tercapai kelengkapan sesuai 

yang diperlukan dan keterpaduan data yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian, yaitu : 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data atau keterangan dari pihak yang terkait 

langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini Hakim yang 

bertugas di Pengadilan Negeri Surakarta, atau pejabat lainnya yang terkait. 

2) Sumber Data Sekunder 



13 

 

Data sekunder yang penulis dapatkan berasal dari studi pustaka termasuk 

di dalamnya buku Pedoman Mediasi, buku Alternarif Penyelesaian 

Sengketa mengenai Pelaksanaan Mediasi, Perma No 1 Tahun 2008 

dokumen-dokumen, dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

I. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (yang bertanya) dan terwawancara (yang menjawab pertanyaan) 

dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang lain, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. 

Dalam hal ini, wawancara dilakukan terhadap hakim yang bertugas di 

Pengadilan Agama Surakarta. 

2. Studi Kepustakaan 

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan jalan membaca, 

mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, Pedoman Mediasi, 

Buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara perdata, masalah mengenai 

Pelaksanaan Mediasi, Perma No 1 Tahun 2008 dokumen-dokumen, dan 

tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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J. Analasis Data 

Analisis data dalam suatu penelitian sangat penting agar data yang telah 

terkumpul dapat dianalisis atau diidentifikasi, sehingga dapat menghasilkan 

jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang telah diteliti. Teknik analisis 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. 

Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga 

data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain dan benar-benar data yang 

mendukung penyusunan laporan penelitian atau disebut juga model interaktif.
11

  

Tahapan dalam analisa data terkumpul : 

1. Reduksi Data 

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat 

focus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dalam catatan dan 

pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan 

akhir penelitian selesai. 

2. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, tabel, dan 

sebagainya. 
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K. Sistematikan Penulisan 

Penulisan skripsi tentang studi hukum ini, disusun terdiri dari 4 Bab dan 

beberapa sub-bab yang ditulis didalamnya dengan format sebagaimana contoh 

dalam buku pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan oleh Penerbit 

Universitas Muhammadyah Surakarta. Adapun sistematika penulisan skipsi, 

sebagai berikut: 

 Pada Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang: Latar belakang masalah 

dan rumusan masalah terkait dengan judul skripsi; Tujuan penelitian (tujuan 

objektif dan subjektif), manfaat dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian, metode penelitian dan metode pengumpulan data. 

 Pada Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang: Tinjauan umum 

PERMA No.01 Tahun 2008, yang meliputi: (1) Pengertian Mediasi dan unsur-

unsur penting dalam mediasi, serta dasar hukum mediasi, (2) Tata cara 

pelaksanaan mediasi menurut tahapan proses, peran dan kewajiban mediator 

dalam proses mediasi, serta manfaat dan hasil mediasi. 

 Pada Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dimana penulisan pada 

bab ini menguraikan tentang: (1) Gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta, 

(2) Implementasi PERMA No.01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di PA 

Surakarta; (3) Kasus sengketa perceraian di PA Surakarta dan faktor-faktor 

penyebab timbulnya kasus perceraian; (4) Mediasi dalam penyelesaian sengketa 
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perceraian melalui upaya damai, (5) Analisa terhadap upaya yang telah dilakukan 

PA Surakarta, untuk mewujudkan keberhasilan proses mediasi.  

 Pada Bab IV : Penutup,  yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Pada 

kesimpulan, disampaikan bagaimana PA Surakarta melaksanakan proses mediasi 

dan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi hambatan dan faktor-faktor 

penyebab terjadinya kegagalan pada proses mediasi. Pada penulisan, saran, 

diuraikan secara singkat, tentang upaya yang masih dapat dilakukan terutama oleh 

Mediator, untuk mewujudkan keberhasilan dalam proses mediasi.  

 


