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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, metode untuk 

menyelesaikan perselisihan pada dasarnya sudah ada. Manusia diciptakan 

oleh dewa dengan karakteristik yang berbeda dan ras yang berbeda, karena 

perbedaan tersebut maka manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia lain, 

lingkungan alaminya bahkan konfliknya sendiri. Bagaimanapun, manusia 

akan selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikan konflik demi 

mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hidupnya. 

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi kenyataan bahwa sistem 

peradilan Indonesia tidak efektif dan tidak efektif. Fakta membuktikan 

bahwa penyelesaian kasus ini membutuhkan waktu yang lama dari tahap 

pertama (tahap banding) hingga tahap penarikan dan peninjauan kembali. Di 

sisi lain, masyarakat Indonesia yang mencari keadilan perlu menyelesaikan 

kasus dengan cepat dan tepat, bukan hanya masalah formal. Hal ini tentu saja 

bertentangan dengan prinsip menjalankan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 

2 ayat 4 yang mengatur bahwa asas peradilan itu sederhana, cepat, dan 

berbiaya rendah.
1
 

Hasan Bisri mengemukakan dalam bukunya yang berjudul 

“Pengadilan Agama Indonesia” bahwa “prinsip kesederhanaan, kecepatan 

dan biaya rendah mencakup tiga aspek, yaitu kesederhanaan terkait dengan 

proses penanganan perkara. Secara cepat, ini berkaitan dengan waktu yang 

tersedia dalam proses keadilan”
2
. Rendahnya biaya tersebut terkait dengan 

biaya perkara yang mampu dibayar oleh para pencari hukum. Jadi ini bukan 

Hakim pengadilan segera memutuskan kasus tersebut dalam satu atau dua 

jam. Namun, efektifitas prosiding sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

                                                 
1
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Pengadilan harus menangani kasus tersebut sesuai dengan hukum yang 

berlaku, dan tidak boleh menunda waktu ketika hukum tidak memiliki alasan 

yang sah. 

Oleh karena itu, hakim pengadilan tidak serta merta membuat 

putusan dalam waktu satu atau dua jam. Namun, efektifitas prosiding sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Pengadilan harus menangani kasus tersebut 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh menunda karena waktu 

tanpa dasar hukum. 

Pada dasarnya ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan, 

biasanya melalui pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan, kemudian 

dengan perkembangan peradaban manusia, penyelesaian perselisihan di luar 

pengadilan juga dikembangkan. Proses penyelesaian perselisihan melalui 

pengadilan akan menghasilkan putusan permusuhan yang tidak dapat 

mencapai kepentingan bersama, karena akan mengarah pada win-or-loss 

solution bagi pemenang dan pecundang.Di satu sisi masyarakat akan merasa 

puas, namun di sisi lain mereka akan merasa tidak puas. Oleh karena itu, 

masalah baru akan tercipta di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi 

proses penyelesaian sengketa yang lambat, memakan waktu lama, dan relatif 

mahal. Sementara itu, prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

akan mengarah pada kesepakatan “win-win solution”, karena penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui kesepakatan dan musyawarah 

antara para pihak, sehingga keputusan bersama dapat diterima oleh kedua 

belah pihak, dan keputusan akhir dapat dijamin. Kerahasiaan perselisihan 

antara kedua belah pihak, karena tidak ada kewajiban untuk membuat 

prosedur persidangan menjadi publik dan publik. Penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan semacam ini sering disebut penyelesaian sengketa alternatif 

(ADR)
3
. 

“Alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) 

merupakan solusi yang dimiliki pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 
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melalui cara damai” 
4
. “Alternatif penyelesaian sengketa bukanlah hal baru, 

pertama diatur dalam HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) dalam Pasal 

130 dan RBG (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) Pasal 154”
5
. 

Adapun bunyi kedua pasal berikut adalah: 

1) “Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka 

Pengadilan yang dimediasi oleh ketua sidang berusaha mendamaikan 

keduanya.”  

2) “Jika perdamaian tercapai pada saat persidangan, dibuatlah akta 

perdamaian di mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan 

kesepakatan tersebut; akta perdamaian itu mengikat dan ditegakkan 

sebagai aturan adat.”  

3)  “Banding tidak dapat diajukan terhadap keputusan tersebut.”  

4) “Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan 

penerjemah, oleh karena itu dipatuhi ketentuan pasal berikut.”
 6
 

 

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah istilah yang pertama 

kali muncul di Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas 

ketidakpuasan yang muncul dalam kehidupan masyarakat di Amerika dengan 

sistem pengadilan. “Ketidakpuasan ini muncul karena penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama akibat penumpukan 

perkara di pengadilan sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta 

keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim untuk menyelesaikan 

persoalan kompleks yang membutuhkan keahlian tertentu untuk 

menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi 

kasus-kasus yang sarat dengan masalah keilmuan (saintifik berbelit-belit) 

atau bisa juga karena banyaknya stake holder yang harus dilibatkan. Oleh 

                                                 
4
 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 10. 
5
 HIR dan R.BG adalah kitab Undang-undang yang merupakan produk Belanda pada masa 

penjajahan yang sampai sekarang masih dipergunakan, dan dipertimbangkan dalam pembuatan 

Undang-undang. 
6
 Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta Timur : Sinar 

Grafika, 2012), hal. 46. 
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karena itu para praktisi hukum dan akademisi telah mengembangkan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang 

mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam 

menyelesaikan sengketa di antara mereka”
7
.  

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah 

sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena ruh dan fitrah 

bangsa Indonesia dikenal sebagai kekeluargaan dan kerjasama dalam 

menyelesaikan masalah. Berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya 

menggunakan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. 

Misalnya di Batak, dalam forum runggun tradisionalnya, menyelesaikan 

perselisihan secara musyawarah dan kekeluargaan, di Minang Kabau dikenal 

lembaga hakim perdamaian yang umumnya bertindak sebagai mediator dan 

konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat 

setempat. Oleh karena itu, pengenalan konsep ADR di Indonesia tentunya 

dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.  

“Istilah ADR adalah merek yang diberikan untuk mengelompokkan 

penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase. Beberapa menafsirkan ADR sebagai alternatif litigasi di mana 

semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk 

arbitrase adalah bagian dari ADR, sedangkan ADR sebagai Alternatif 

Ajudikasi mencakup konsensus atau penyelesaian sengketa secara kooperatif 

seperti negosiasi, konsiliasi dan mediasi”
8
.  

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. 

Mediasi adalah “proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga 

yang netral untuk membantu mereka membahas penyelesaian dan mencoba 

menginspirasi para pihak untuk merundingkan penyelesaian dan perselisihan. 

Tujuan utama mediasi adalah kompromi dalam menyelesaikan sengketa. 

                                                 
7
 Ibid., hlm 4, lihat juga Achmad Sentosa, “Alternative Dispute Resolution (ADR) di  Bidang  

Lingkungan Hidup”  Makalah  ini  disampaikan dalam  Acara  Farum  Dialog tentang  Alternative 

Dispute Resolution (ADR)  yang  diselenggarakan oleh  Tim  Pakar Hukum Departemen 

Kehakiman dan Asia Foundation, Jakarta, 1995, hal 1 
8
 Ibid, hlm.36. 
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Mediasi adalah proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak diekspos ke luar) 

dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator sebagai 

pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (individu atau 

institusi) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan 

atau mendekatkan perbedaan.  

Mediasi adalah cara yang praktis dan relatif informal seperti proses 

pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi lebih murah daripada melalui 

penyelesaian pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara 

pribadi dan langsung dengan mediator secara bersama-sama dan / atau, 

dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak 

memberikan informasi, informasi, penjelasan tentang apa yang mereka 

hadapi serta saling bertukar dokumen.  

Mediator tidak memaksakan resolusi atau menarik kesimpulan yang 

mengikat, tetapi memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa 

yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, 

membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, 

menyiapkan pedoman, membantu para pihak dalam memperbaiki perbedaan 

pandangan dan bekerja menuju sesuatu yang dapat diterima oleh para pihak 

dalam solusi yang mengikat. Jika terdapat kecocokan antara para pihak yang 

berselisih, maka dibuatlah memorandum yang berisi kesepakatan-

kesepakatan yang telah dicapai para pihak yang berselisih. Walaupun 

penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat tidak formal, penyelesaian 

sengketa melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

yang memiliki kompetensi menerima, memeriksa, mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara Syari’ah Islam yang diajukan kepadanya. 

“Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak dari suatu pengadilan yang 
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berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa pengadilan”
9

. Adapun 

kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah di bidang
10

: 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan 

c. Wasiat 

d. Zakat 

e. Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

f. Wakaf 

g. Shadaqoh 

h. Infaq 

i. Dan sengketa ekonomi Syari’ah  

Dari jenis kompetensi absolut di atas, sektor perkawinan menempati 

urutan teratas di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Kudus), khususnya 

dalam perkara perceraian pada tahun 2019. 

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah tetapi 

diperbolehkan. Dalam Hadits Rasulullah SAW yang artinya: Dari Umar Dia 

bersabda Rasulullah bersabda “Sesuatu yang Halal tapi yang dibenci Allah 

adalah cerai” [H.R Abu Daud dan Hakim]. Menurut Ahmad Azhar Basir 

sebagaimana dikutip Abd Shomad, merumuskan “perkawinan adalah 

membuat akad atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan 

perempuan untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, 

atas dasar kesukarelaan dan niat baik untuk mewujudkan kebahagiaan. 

kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. dan kedamaian dengan cara 

yang dikehendaki Allah”
11

.  

Tentunya perkawinan yang harmonis tidak lepas dari perkawinan 

sepasang suami istri dengan Allah SWT sebagai pemberi kebahagiaan 

keluarga, sehingga perjalanan pernikahan selalu diridhoi olehnya. Dengan 

                                                 
9
 Gamela Dewi, ed, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, cet III (Jakarta: 

Kencana, 2005), hal 105. 
10

 Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama 
11

 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cet II 

(Jakarta: Kencana, 2012) hal. 259. 
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demikian, ketika timbul masalah dalam keluarga, tidak lepas dari doa dan 

ketundukan kepada Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terhadap 

sang pencipta selama perjalanan keluarga, yang merupakan salah satu unsur 

dasar untuk mewujudkan sakinah mawaddah warohmah. 

Selain itu hukum positifpun sebenarnya telah mempersulit 

terjadinya perceraian, Hal ini dibuktikan pada “Pasal 19 Peraturan 

Pemrerintah Nomor 7 Tahun 1975”: 

a. “Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemada, 

penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan”. 

b. “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal 

lain di luar kemampuannya”. 

c. “Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”. 

d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain”. 

e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak 

dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri”. 

f. “Anatara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, 

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah 

tangga”
 12

. 

Hanya satu dari kondisi di atas yang dapat bercerai. Perceraian 

harus diajukan ke pengadilan yang berhak menangani perkara perceraian, 

misalnya bagi umat Islam pengadilan agama berhak menangani perkara 

perceraian. Namun, angka perceraian masih terus meningkat. Perdamaian 

atau mediasi (dalam Islam disebut tahkim) sesuai dengan hukum Islam dan 

sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya kedamaian akan terhindar dari 

putusnya silaturrahmi (hubungan kasih sayang), serta permusuhan antar 

pihak yang berselisih akan berakhir. Dasar hukum yang meneguhkan 

                                                 
12

 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 19745 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 
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perdamaian dapat dilihat pada Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang 

artinya: “Sesungguhnya mukmin adalah saudara, oleh karena itu rujuklah 

kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwa kepada Allah sehingga 

engkau mendapat rahmat".
13

  

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai aktor 

kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandang pentingnya 

mediasi yang terintegrasi di pengadilan. Mulai dari Pasal 130 HIR dan Pasal 

154 R.Bg MA yang memodifikasi mediasi menuju paksaan. Berangkat dari 

pengertian tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA). Untuk pertama kalinya 

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 

Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk 

penyelenggaraan lembaga damai. Publikasi SEMA ini bertujuan untuk 

membatasi kasus secara substansial dan prosedural. Oleh karena itu, sangat 

ditekankan bahwa mediasi dapat meminimalkan penumpukan kasus di 

pengadilan pada tingkat pertama. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan Peradilan Tingkat 

Pertama untuk mengimplementasikan lembaga damai dalam bentuk mediasi. 

Berdasarkan evaluasi dan penyempurnaan mekanisme mediasi berdasarkan 

PERMA No. 02 tahun 2003. PERMA ini kemudian direvisi kembali pada 

tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak. 

untuk menemukan penyelesaian kasus secara damai yang memuaskan dan 

memuaskan rasa keadilan.
14

  

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 01 tahun 2008 tentang tata 

cara mediasi pengadilan telah terjadi perubahan mendasar dalam praktek 

peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang dan memiliki 

                                                 
13

Bahrun, Syahrizal Abbas, Iman Jauhari; MEDIATOR JUDGES’ ROLES IN SETTLING 

MARITAL PROPERTIES DISPUTES POST-DIVORCE AT MAHKAMAH SYAR’IYA; Syiah 

Kuala Law Journal : Vol. 2(3) Desember 2018;hal. 373 
14

 Abbas Syahrizal. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. 

Kharma Putra Utama;Jakarta. Hal. 44. 
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tugas untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang 

diterimanya, tetapi juga menjalankan kewajiban untuk mengupayakan 

perdamaian antara para pihak dalam sebuah perkara. Pengadilan selama ini 

terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan peradilan, namun setelah 

munculnya PERMA ini, pengadilan juga tampil sebagai lembaga yang 

mengupayakan penyelesaian damai antar pihak yang berkonflik.
15

  

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Mediasi di Pengadilan menyatakan, “Setiap hakim, mediator dan 

para pihak wajib mengikuti tata cara penyelesaian perselisihan melalui 

mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini”. Tidak hanya itu, PERMA 

ini lebih tegas mengatur bahwa perkara yang tidak menjalani prosedur 

mediasi berdasarkan aturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan 

Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan 

menjadi batal demi hukum. “Kedua pasal ini cukup untuk memperkuat 

argumen bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat menekankan pada 

proses mediasi yang dilakukan oleh hakim, mediator, atau semua pihak 

dalam penyelesaian perkara. Kemudian pada tahun 2016, Mahkamah Agung 

kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Tata Cara 

Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA 

sebelumnya yaitu PERMA No. I Tahun 2008. Dalam PERMA No. I Tahun 

2016 terdapat perbedaan dengan PERMA sebelumnya, diantaranya pertama 

terkait dengan batas waktu yang lebih singkat untuk mediasi dari 40 hari 

menjadi 30 hari sejak penetapan perintah mediasi. Kedua, adanya kewajiban 

bagi para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi secara langsung 

dengan atau tanpa penasihat hukum. kecuali ada alasan yang sah. Ketiga, 

yang paling mutakhir adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan 

konsekuensi hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses 

mediasi. Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan: (1) Para pihak 

akan dan / atau kuasa hukumnya wajib melakukan mediasi dengan itikad 

                                                 
15

 Asrorun Ni’am Sholeh. Fatwa Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga (Jakarta: Elsas, 2008). 

hal. 53 
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baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan kuasanya dapat dinyatakan 

tidak dengan itikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a. 

Tidak hadir setelah dipanggil dengan baik sebanyak 2 kali berturut-turut 

dalam rapat mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi pertama, 

tetapi tidak pernah menghadiri rapat mediasi berikutnya meskipun telah 

dipanggil dengan baik 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Absen 

berulang yang mengganggu jadwal rapat review mediasi tentang mediasi 

tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri rapat mediasi, tetapi tidak 

menyerahkan dan / atau tidak menanggapi resume kasus lain; dan / atau e. 

Tidak menandatangani draf perjanjian damai yang telah disepakati tanpa 

alasan yang sah
16

   

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan kembali 

peran mediator untuk lebih berperan aktif dalam menyelesaikan perkara atau 

perselisihan, khususnya masalah perceraian di luar pengadilan, yang 

kemudian hasil mediasinya disepakati bersama, dan putusan dapat diajukan. 

ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. 

Kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Kudus cukup 

banyak. Untuk jumlah kasus perceraian di Kudus sepanjang 2019 mencapai 

1.300 kasus. Hanya yang mendominasi saja adalah perceraian bunuh diri 

yang mencapai 1.100 kasus sedangkan perceraian mencapai 200 kasus. 

Jumlah perkara perceraian yang mendominasi Pengadilan Agama Kudus 

adalah 90% dari total perkara yang masuk seluruhnya tahun dan yang masuk 

Dalam proses mediasi, sekitar 80% yang berhasil, hanya 5% yang berhasil 

dan 75% sisanya dilanjutkan dengan persidangan atau sampai putusan. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti mempunyai alasan untuk 

melakukannya dalam perkara perceraian karena berbagai alasan, dan untuk 

melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Suci. Mengapa banyak kasus 

perceraian mengambil keputusan sebagai hasil akhir, dan bagaimana 

mediator menanggapi hal ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi kasus 

                                                 
16

 Peraturan Mahkamah Agung No.1 th 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Hal. 5. 
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di Pengadilan Agama Kudus dengan topik “Problematika Proses Mediasi 

dalam Kasus Perceraian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan 

murah, serta dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para 

pihak untuk menentukan solusi yang memuaskan dan mencapai rasa 

keadilan. Tujuan memasukkan mediasi ke dalam proses peradilan adalah 

menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang terkumpul 

dalam perkara peradilan, serta memperkuat dan memaksimalkan peran 

lembaga peradilan di luar tata cara peradilan ajudikatif untuk menyelesaikan 

perselisihan. 

Namun pada kenyataannya selama pengintegrasian mediasi ke 

dalam proses pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 

2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum 

terjadi perubahan yang dignifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke 

dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai harapan. 

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pokok yang 

menjadi objek kajian dalam skripsi ini :  

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di 

Pengadilan Agama Kudus ? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Menentukan ruang lingkup atau tujuan penelitian agar penelitian 

yang dilakukan menjadi fokus tujuan penelitian dan mudah dipahami. 

Peneliti menerapkan batasan masalah pada batasan keberhasilan mediasi dan 

tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus 
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D. Manfaat  dan Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu : 

1. Mengetahui faktor penghambat dalam mediasi perkara perceraian 

2. Dapat mengetahui tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Kudus. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

masukan positif dan mampu menghasilkan paradigma baru serta dapat 

memberikan sumbangsih kepada peneliti-peniliti selanjutnya yang ingin 

yang ingin meneliti penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

2. Untuk menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut 

proses mediasi dalam penerapannya dalam sistem peradilan perdata 

3. Dan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas 

mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama serta untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

E. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, 

yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para 

Kewajiban mediasi Angka perceraian yang tinggi 

Faktor apakah yang membuat mediasi tidak 

efektif sehingga perkara perceraian yang 

berakhir pada putusan tinggi ? 
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pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Lebih khususnya dalam 

perkara perceraian diatur juga dalam Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga 

yang menegaskan kembali peranan mediator untuk berperan lebih aktif dalam 

menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar 

pengadilan, yang kemudian hasil mediasi disepakati, dan dapat diajukan 

penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. 

Di samping adanya kewajiban mediasi dalam perkara perceraian 

berbanding terbalik dengan fakta yang ada karena terdapat angka putusan perkara 

perceraian yang tinggi. 

Ada problem atau masalah apakah di tahap mediasi yang seharusnya 

hasil dari adanya kewajiban mediasi dalam perkara perceraian adalah perdamaian 

antar pihak tetapi hasil yang di dapat putusan cerai yang tinggi. 

Adanya masalah tersebut peneliti ingin mengetahui masalah dari proses 

mediasi dalam perkara perceraian. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 

menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

metode penelitian yang mendeskripsikan peristiwa dan fakta hukum dalam 

kehidupan sosial. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

mendapatkan metode yang baik, jelas dan seakurat mungkin tentang data 

subjek penelitian.Dalam hal ini metode deskriptif akan mendeskripsikan 

penataan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016.. 

2. Metode Pendekatan 

“Metode yang digunakan dalam penulisan peneliian ini yaitu 

pendekatan yuridis sosiologis. Metode penilitia yuridis sosiologis adalah 

penelitian hukum yang didasarkan pada suatu ketetentuan hukum  dengan 
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fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan”.
17

 Dalam penelitian ini 

yang akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan 

berpedoman dengan hukum yang berlaku serta terkait pola-pola perilaku 

sosial dan masyarakat (pelaku sosial). 

3. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Lokasi Penelitian 

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan 

Agama Kudus, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permsalahan 

yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di di tempat tersebut. Dalam 

hal ini mengenai pelaksanaan mediasi di lokasi tersebut. 

b. Subjek penelitian 

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu 

dipertanggungjawabkan secara prosesil maka yang tepat untukn 

dijadikan rujukan adalah Mediator yang ditunjuk sebagai Mediator itu 

sendiri dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi. 

4. Sumber Data 

Dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis maka bentuk 

dan jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

“Data primer merupakan bahan penelitian hukum yang 

diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lapangan atau seumbernya 

tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan, disusun dan diolah oleh 

peneliti”.
18

 Dalam hal ini peneliti mencari sumber data dengan cara 

turun langsung ke lapangan mewawancari narasumber yang dianggap 

peneliti mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

dalampenelitian ini.peneliti akan melakukan wawancara dengan 

                                                 
17

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.(Jakarta: Raja 

Grafindo, 2001) hal. 26 
18

 Suteki & Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, hal. 214. 
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mediator yang meangani perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Kudus. 

b. Data Sekunder 

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 

tesis, desertasi dan peraturan peundang-undangan”.
19

 Data sekunder 

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah  

1) Bahan hukum primer yang yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terdiri dari : 

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 

c. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) 

d. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan 

2) Bahan hukum, sekunder yaitu bahan brupa buku-buku, hasil 

penelitian dan hasil karya iliah yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini. 

3) Bahan hukum Tersier 

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder, meliputi Bibliografi, Ensiklopedia, Kamus 

Hukum 

5. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpula data yang digunakan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

“Studi kepustakaan yaitupengumpulan data dengan mencari 

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

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa 

                                                 
19

 Zainudin Ali, Op, Cit, hal. 106. 
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peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan 

lembaga dan lain lain sumber”.
20

 

b. Wawancara (Interview) 

“Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara 

lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam 

proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau 

interviewer sedangkan pihak lain berfugsi sebagai pemberi informasi 

atau informan (responden)”.
21

 

6. Metode analisis data 

Metode yang digunakan dalam mnganalisis data adalah dengan 

metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu carapenelitian 

yang menghasilkan data deskripsif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 

responden secara tertulis dan lisan serta perilaku yang nyata diteliti sebagai 

sesuatu yang utuh.
22

 

7. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri 

dari sub-sub yang dirinci sebagai berikut:  

Bab I Pendahuan, merupakan bagian yang memuat latar belakang 

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang mediasi dalam 

konsep dan penerapannya yang meliputi pengertian mediasi, asas-asas 

umum dalam proses mediasi, keuntungan dan kelemahan menggunakan 

mediasi, peran dan fungsi mediator serta proses mediasi dan mediasi dalam 

Islam. 

                                                 
20

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta : UMS Press, 

2004), hal 47. 
21

 Soemitro Romy H, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). 

Hal 71 
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1984), hal 13. 
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Bab Ketiga, berisi Faktor-faktor yang menjadi Penghambat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus dan tingkat keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama Kudus serta Analisa dari Penulis 

Bab Keempat, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


