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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan 

manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk 

keluarga. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia 

dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, 

perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan 

Tuhannya.
1
 Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan 

harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan. Di sebutkan dalam 

Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa 

perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan di Pegawai Pencatat 

Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. 

Dalam sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk 

terjadinya permasalahan-permasalahan baik masalah kecil maupun besar 

yang bisa menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis. Karena itulah 

jika dalam sebuah keluarga tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya, maka akan terjadi perpisahan atau perceraian. Perceraian 

merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

                                                           
1
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan 

Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hal. 29. 

 



2 
 

 

pihak dan dalam perceraian harus ada cukup alasan yang menyebabkan 

suami istri tidak akan hidup rukun. Selain perceraian yang menjadi 

penyebab putusnya suatau perkawinan terdapat juga penyebab lainnya 

yang di sebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, 

yaitu : 1) kematian 2) perceraian 3) atas keputusan pengadilan.
2
  

Dalam hukum acara di Indonesia ada beberapa alternatif 

penyelesaian sengketa diluar peradilan yang didasarkan pada Undang-

Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa 

antara lain: konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan 

perdamaian, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase dan arbitrase. Dari 

beberapa alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan alternatif 

yang terbaik karena kedua belah pihak yang bersengketa berada dalam 

kedudukan yang sama, tidak ada yang kalah ataupun menang melainkan 

menemukan hasil yang terbaik
3

. Seiring dengan banyaknya kasus 

perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama,  maka demi terwujudnya 

asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi 

kasus yang sampai menumpuk bahkan masuk pada tingkat banding 

maupun kasasi.  

Maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan 
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dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah 

memberlakukan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di 

Pengadilan Negeri yang berlaku sejak 4 Februari 2016 yang mana 

merupakan revisi atau perbaikan-perbaikan atas PERMA sebelum-

belumnya yang mengatur juga Tentang Prosedur Mediasi, yang merupakan 

landasan dalam praktek beracara untuk mengefektifkan alternatif 

penyelesaian sengketa dengan mengutamakan perdamaian kepada pihak-

pihak yang bersengketa.
4
 

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam 

sistem hukum islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah 

tangga yang sulit untuk menyelesaikan sendiri oleh pasangan suami atau 

istri. Islam telah memerintahkan kedua belah pihak untuk memutus dua 

hakam (juru damai atau mediator),
5
 dengan maksud untuk mencari jalan 

keluar, sebagaimana firman Allah SWT :  

ْن  ِم ا  ًم َك َوَح ِه  ِل ْه َأ ْن  ِم ا  ًم َك َح وا  ُث َع  ْ ب ا َف ا  َم ِه ِن ْي  َ ب َق  ا َق ِش ْم  ُت ْف ِخ ْن  َوِإ

ا  ًم ي ِل َع َن  ا لََّه َك ل ا نَّ  ِإ    ۗ ا  مَ  ُه  َ ن  ْ ي  َ ب لَُّه  ل ا َوفِِّق   ُ ي ا  ًح ََل ْص ِإ ا  َد رِي ُي ْن  ِإ ا  َه ِل ْه َأ

ريًا ِب  َخ
“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 istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
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Maha Mengenal”
6
 

 

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang bertujuan untuk 

mendamaikan pihak-pihak yang akan berperkara, jika ditarik kepada 

perkara perceraian maka mediasi memiliki salah satu tujuan untuk 

menekan angka perceraian di Indonesia yang di antaran tujuannya adalah 

untuk mengurangi jumlah perkara. maka penulis beranggapan perlu untuk 

dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini ingin 

menganalisa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama khususnya 

Surakarta dalam sebuah skripsi dengan judul “Efektivitas Upaya Mediasi 

Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas upaya mediasi di Pengadilan Agama Surakarta ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung keberhasilan 

upaya mediasi di Pengadilan Agama Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efektifitas upaya mediasi dalam penanganan perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. 

2. Mencari faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung 

keberhasilan upaya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Surakarta. 

 

                                                           
6
 https://tafsirq.com/topik/Annisa+ayat+35 

https://tafsirq.com/topik/Annisa+ayat+35


5 
 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya untuk memenuhi 

prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses 

mediasi dalam penerapannya, khususnya penerapan mediasi oleh 

pengadilan agama dalam perkara perceraian. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses 

mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ialah konsep yang berfungsi memberikan arahan 

atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan dalam 

menganalisa hasil penelitian yang dituangkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

 

 



6 
 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perkawinan telah di atur 

dalam Al-Quran dan Hadist serta di atur juga dalam Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 di sebutkan bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan-

permasalahan yang akan menimbulkan konflik intern, sehingga berakibat 

pada timbulnya permintaan cerai yang diajukan baik pihak suami maupun 

istri dengan berbagai alasan yang cukup. Sebagaimana di atur dalam 

penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya serta sukar di sembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal diluar kemampuannya; 

Perceraian 
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3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)  tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan bagi pihak yang lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

atau istri; 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Alasan-alasan tersebut diatas, maka suami atau istri dapat mengajukan 

gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat.
7
 

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan memperketat terjadinya 

perceraian, dimana perceraian hanya bisa dilakukan dihadapan sidang 

pengadilan dan dengan alasan tertentu.  

Dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan, yang disebutkan dalam konsideran huruf a bahwa mediasi 

merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan 

dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf b 

disebutkan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan 

indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai 
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instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus 

implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan 

berbiaya ringan.
8
 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukumnya.
9
 Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.
10

 Atau dengan kata lain 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau 

keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah 

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
11

 

Khususnya pada penerapan mediasi dalam perkara perceraian. 

2 Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. 
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Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang 

baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek 

yang diteliti.
12

 Dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi 

berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016. 

3 Sumber Data 

Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh penulis, sumber-sumber penulis berupa :  

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, 

diantaranya : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

c) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu 

hukum dan jurnal tentang mediasi yang dapat dijadikan sumber 

informasi 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 
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sekunder. Disini penulis menggunakan kamus hukum 

4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari 

konsepsi-konsepsi, tori-teori, pendapat, atau penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa 

peraturan perundangan karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, 

dan lain-lain sumber.
13

 

b) Wawancara  

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang 

atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara 

ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu 

pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain 

berfungsi sebagai pemberi informasi atau responden.
14

 

5 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku 

yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.
15
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G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis yang 

bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dari isi skripsi 

ini, maka dikemukakan sistematika sebagai berikut : 

Bab I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang mediasi 

yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, asas-asas umum 

mediasi, proses mediasi, mediasi dalam islam, keuntungan menggunakan 

mediasi, peran dan fungsi mediator. Penulis juga memaparkan tentang teori 

efektivitas hukum sebagai alat uji mediasi di pengadilan agama yang 

mencakup pada pengertian efektivitas. 

Bab III adalah mengenai suatu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam 

bab ini penulis akan menguraikan tentang analisa efektivitas mediasi yang 

berisikan tentang profil pengadilan Agama Surakarta, Laporan pemberdayaan 

lembaga perdamaian, faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan 

mediasi. 

Bab IV adalah berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

permasalahan yang di kaji. 


