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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

masyarakat, eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan”.
1

 Peristiwa perkawinan ini 

menentukan status hukum seseorang sebagai suami istri dalam perkawinan 

menurut hukum. “Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut 

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2
  

 “Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-

masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. 

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan 

kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia 

akhirat serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, dan rahmah.”
3
 Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat 

dikemukakan sebagi berikut: untuk memenuhi kebutuhan biologis 

(seksualitas), memperoleh keturunan, memperoleh kebahagiaan dan 

ketentraman, mengikuti sunnah Rasulullah, menjalankan perintah Allah, 

                                                             
1
 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 119. 

2
 R. Subekti, KUHPerdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal. 557. 

3
 Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, & 

Penyelenggaraan Haji, Jakarta: Alika, Pasal 3, 2016, hal. 2. 
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menjaga kehormatan dan ibadah, dan untuk berdakwah. Sebagaimana 

dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim, yang berbunyi: 

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah 

Shallalaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi 

muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya 

menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara 

kemaluan”. 

 Perkawinan ini dilakukan untuk selamanya dengan akad yang kuat 

dan keyakinan teguh antara kedua pasangan, yakni “sesuatu yang 

dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik 

dengan kata atau yang lainnya, dan kemudian timbul ketentuan atau 

kepastian antara dua sisinya.” Namunedalam keadaanetertentu terdapat 

hal-haleyang mempengaruhi kehidupaneperkawinan hingga mengarah 

padaesuatu perceraian. Perkawinanedalam ajaran Islam,eada kemungkinan 

terdapateuntuk bercerai. Namunehal tersebut dapatedilakukan dalam 

kondisi yangesangat terpaksa sebagaiepintu darurat. Dalamekompilasi 

hukum Islam, dijelaskan bahwa putusnyaeperkawinan yangedisebabkan 

karena perceraianedapat terjadiekarena talak ataueberdasarkan gugatan 

perceraian.
4
 

 Perselisihaneantara pasangan suamiedan istri yangememuncak dan 

dapat membuaterumah tangga tidakeharmonis, sehingga akibatnya akan 

mendatangkanekemudharatan. Jika terjadi perceraian, yangemerasakan 

                                                             
4
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114, hal. 33.  
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akibatnya bukanehanya suamiedan istri saja,etetapi juga pada anak-anak 

mereka yang tidak berdosa. Maka dari itu Islam membuka jalan, yaitu 

perceraian. Dalam kenyataan prinsip berumah tangga sering tidak 

dilaksanakanesehingga suami daneistri tidak lagiemerasa tenangedan 

tenteram sertaehilang rasaekasih sayangedan tidakelagi saling mencintai 

sehingga terjadieperceraian.
5
 Perceraian merupakanejalan terakhireyang 

dapat ditempuhesuami-istri apabila rumahetangga mereka tidakedapat 

dipertahankan.
6
 

 eDalam halemengatasi kemelut yangeterjadi dalam rumahetangga 

oleh suamiedan istri,emaka Islamemenganjurkan kedua belah pihak 

mengutusehakam (juru damai)edalam mencari jalanekeluar.
7
 Sebagaimana 

firmaneAllah SWT: 

نْ  مْ  ِم َك هِْ َوَح ِل ه  نْ  َأ مْ  ِم َك و َح ُث َع اب   َف مَْ ا ِه ِن ي   َ اقَْ ب َق مْ  ِش ُت ف  نْ  ِخ  َوِإ

ا يم  ِل انَْ  َع نَّْ اللَّهَْ َك ا ِإ َم ُه  َ ن ي    َ ۗ  ب َوفِّقِْ للَّهُْ   ُ حْ  ي ََل ص  رِيدَْ ِإ ُي نْ  ا هَْ ِإ ِل ه   َأ

يْ  ِب  اَخ
Yang 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 istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

mengenal”.
8
  

 

                                                             
5
 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 147.  

6
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: 

Kencana, 2011, hal. 181 
7
 Ibid, hal. 185. 

8
 QS. An Nisa’: (4), ayat 35. 
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 Adanya hakam (juruedamai) berfungsi untukemenengahi 

permasalahan perceraianeantara suami-istri,edari pihak keluarga yang 

bersangkutan ataupun pihakelain agar dapat mengatasi persoalan tersebut. 

Dalam hal pengutusan untuk mengangkateatau mengutus mediatoreadalah 

suatu kewajiban,eserta pengutusan iniebermaksud agar mengurangi dan 

mencegaheadanya kedzaliman antara suami-istri. Serta menjadikan 

kewajibanepemerintah, dalam haleinieyaitu Pengadilan Agama. Undang-

Undang eNo. 1 Tahune1974 tentang perkawinan tidakememberikan 

batasan mengenaieistilah perceraian, berdasarkaneketentuan Pasal 39eayat 

1 UUePerkawinan,  

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai 

suami istri”.
9
  

 Dalam ranah Pengadilan Agama, upaya mendamaikan kedua belah 

pihakedipandang adiledalam mengakhiri suatuesengketa, sebab 

mendamaikan ituetidak terdapat siapaeyang kalah danesiapa yang 

menang.
10

eDalam PERMA Nomore1 Tahun 2008epasal 4, bahwaesemua 

perkaraeperdata yang diajukanedi Pengadilan Agamaetingkat pertama 

wajibelebih dahulu diupayakanepenyelesaian melalui perdamaianedengan 

bantuan mediator.  

                                                             
9
 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 147. 

10
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 

Kencana, 2008, hal. 151. 
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Tabel 1. Daftar perkara perceraian tahun 2017 s.d 2019 di Pengadilan Agama 

Surakarta 

NO.  Tahun Jumlah Perkara Perceraian 

1. 2017 1220 

2. 2018 1295 

3. 2019 1321 

4. 2020 754 (sejak bulan September ini) 

Sumber: https://www.pa-surakarta.go.id  

Dari data di atas, menjelaskan bahwa angka perceraian di 

Pengadilan Agama Surakarta jumlah pengajuan cerai hingga September ini 

mencapai 754 kasus, dimana 683 perkara berakhir pada putusan cerai.   

 eDalam PERMAeNo.1 Tahun 2008,eproses mediasi haruseselesai 

dalam jangkaewaktu paling lamae30 hari kerjaesejak pemilihan atau 

penetapanepenunjukan mediator. Penambahane14 (empat belas)ehari atas 

persetujuanekedua belah pihak.eApabila mediasi berhasil,ekesepakatan 

lengkapedengan klausula pencabutaneperkara atauepernyataan perkara 

telaheselesai disamping dalamesidang, kemudian MajeliseHakim akan 

mengukuhkanekesepakatan itu sebagaieakta perdamaian, tetapieapabila 

gagal adalahetugas mediator untukemelaporkan secara tertulisekepada 

Majelis Hakim,ebahwa konsekuensi kegagalanetersebut memaksa Majelis 

Hakimeuntuk melanjutkan proseseperkara. 

 Dengan adanya ketentuanedalam pasal 130eayat (1) HIRedan pasal 

154eayat (1) RBgetersebut, maka jelaseHakim mempunyai perananeyang 

https://www.pa-surakarta.go.id/
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aktif untukemengusahakan penyelesaian secaraedamai untuk perkara 

perdataeyang diperiksanya. Dalamekaitannya hakim haruslahedapat 

memberikan suatuepengertian bahwa penyelesaianeperkara dengan cara 

perdamaianemerupakan suatu cara penyelesaianeyang lebih baikedan 

bijaksana daripada diselesaiakanedengan putusan pengadilan,ebaik di 

pandangedari segi hukumemasyarakat maupun dipandangedari 

segiewaktu, biaya dan tenagaeyang digunakan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin 

mengetahuiebagaimana praktik mediasiedalam menanggulangi perceraian 

yangeterus meningkat sampaietahun 2020 ini. Dengan ini, penulis tertarik 

untukemelakukan penelitian danemenyusun skripsi yangeberjudul 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM 

MENANGGULANGI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI 

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)”. Penulis mengambiletahun 

2020 sebagai tahuneterakhir sebelum tahune2021. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Surakarta sudah menerapkan lembaga perdamaian menurut 

pasal 130 HIR apakah sudah efektif dan optimal? 

2. Bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan 

Agama Surakarta sudah berfungsi sebagai jembatan perdamaian dalam 

kasus perceraian di ranah pengadilan apakah sudah efektif dan 

optimal? 
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3. Bagaimana faktor penyebab tingkat kegagalan proses mediasi perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yang sudah menerapkan 

Pasal 130 HIR  dan 154 RBg, serta PERMA No. 1 Tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanerumusan masalah dieatas, maka tujuanedari penelitian 

di ataseadalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama Surakarta sudah 

menerapkan lembaga perdamaian menurut pasal 130 HIR/154 

RBg dalam perkara perceraian. 

b. Untuk mengetahui penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah 

berfungsi sebagai solusi/jembatan perdamaian dalam perkara 

perceraiaan di Pengadilan Agama Surakarta. 

c. Untuk mengetahui faktor penyebab tingkat kegagalan proses 

mediasi perkara perceraiaan di Pengadilan Agama Surakarta 

yang sudah menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg, serta PERMA 

No.1 Tahun 2016.  

2. Tujuan eSubjektif 

a. Untukememenuhi persyaratan akademiseuntuk memperoleh 

gelarestrata 1 (sarjana)edalam bidang IlmueHukum di Fakultas 

HukumeUniversitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untukemenambah pengetahuan danepemahaman di bidang Ilmu 

hukumeterutama pada lingkupeHukum Islam mengenaiepraktik 
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mediasi dalamemenanggulangi angka perceraianekeluarga muda 

dieranah Pengadilan Agamaepada khususnya danemenerapkan 

ilmu yangediperoleh penulis selamaestudi di Fakultas Hukum 

UniversitaseMuhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

eHasil penelitianeini diharapkan bermanfaateatau berguna baik 

secaraeteoritis maupun praktisesebagai berikut : 

1. Manfaat esecara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan 

Hukum Islam khususnya, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat memperkaya literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi 

ilmiah, khususnya mengenai praktik mediasi di ranah Pengadilan guna 

menanggulangi angka perceraian keluarga muda, serta dari hasil 

penelitian ini diharapkan sebagai acauan terhadap penelitian 

sejenisnya pada tahap selanjutnya. 

2. Manfaat secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran 

yang dinamis serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di Pengadilan Agama 

khususnya pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan masalah 

mediasi dalam menyelesaiakan perkara perceraian. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Terjadinya perceraian di akibatkan karena adanya konflik yang 

terus-menerus dan mengakibatkan dimana antara pihak suami dan pihak 

istri merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya secara 

bersamaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya percekcokkan 

yang timbul karena ketidakpatuhan dari salah satu pihak, baik dari pihak 

suami maupun dari pihak istri.
11

  

Perceraianedalam istilah efiqh dikenal denganeistilah talak, talak 

berartiemelepaskan ikatan perkawinan denganemengucapkan secara 

sukarela,eucapan talak terhadapeisterinya dengan kata-kataejelas ataupun 

denganekata-kata sindiran.
12

 SayyideSabiq memberikan pengertian 

perceraianesebagai berikut: lafadzetalak diambil dariekata ikrar artinya 

melepaskaneatau meninggalkan, sedangkan menuruteistilah syara’, talak 

                                                             
11

 Miftah Faridi, “150 Masalah Nikah & Keluarga”, Jakarta: Gema Insani, 1999, hal. 154. 
12

 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 

7 Tahun 1989, Jakarta: Pusaka Kartini, 1993, hal. 230. 

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan & Pasal 130 HIR dan 154 RBg 

 
Proses Mediasi 

Berhasil Gagal 

Pengadilan Agama Surakarta 
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adalahemelepaskan ikatan perkawinaneatau mengakhiriehubungan 

perkawinan.
13

  

Perceraianedibagi duaemacam  yaituecerai talak danecerai gugat. 

Ceraietalak termuat edalam BabeXVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam 

dieIndonesia menjelaskan bahwa talakeadalah  ikraresuami dihadapan 

sidang PengadilaneAgama  yangemenjadi salah satuepenyebab putusnya 

perkawinan.
14

eSedangkan cerai gugateadalah perceraian yangedisebabkan 

adanya suatuegugatan lebih dahuluedari pihak isteriekepada Pengadilan 

Agamae dan perceraianeitu terjadi denganeputusan Pengadilan. 

Perceraian seharusnyaemenjadi jalan terakhireapabila tidak ada 

perdamaian yangebisa mendamaikan kembalieantara kedua belahepihak 

suami-istri.  

eDalam KompilasieHukum Islam, perceraianedapat terjadi karena 

alasaneantara lain: 

a. Salah satuepihak berbuat zinaeatau menjadi pemabuk,epemadat, 

penjudi dan lainesebagainya yang sukar disembuhkan 

b. Salahesatu pihak meninggalkan pihakelain selama 2e(dua) tahun 

berturut-turut tanpaeizin pihak lainedan tanpa alasaneyang sah atau 

karenaehal lain dieluar kemampuannya 

c. Salah satuepihak mendapat hukuman penjarae5 (lima) tahuneatau 

hukuman yangelebih berat setelaheperkawinan berlagsung  

                                                             
13

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Publishing, 2011, hal. 9. 
14

 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang  Perkawinan di 

Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979, hal. 46. 
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d. Salahesatu pihak melakukanekekejaman atau penganiayaaneberat yang 

membahayakanepihak lain 

e. Salah satuepihak mendapat cacatebadan atau peyakitedengan akibat 

tidakedapat menjalankan kewajibannyaesebagai suami ataueistri 

f. Antaraesuami dan istrieterus menerus terjadieperselisihan dan 

pertengkaranedan tidak adaeharapan akan hiduperukun lagi dalam 

rumahetangga 

g. Suami melanggar takliketalak 

h. Peralihan agama atauemurtad yang menyebabkaneterjadinya ketidak 

rukunanedalam rumah tangga.
15

 

Alasan dieatas adalah penyebabeseseorang dalam mengajukanegugatan 

perceraian di ranah Pengadilan. 

 Upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa harus benar-

benar diupayakan agar tingkat perceraian di masyarakat tidak 

meningkat, karena dalam hal perceraian tidak hanya kedua belah pihak 

suami-istri saja yang mendapat dampak, tetapi juga dampak dari anak-

anak mereka akibat perceraian tersebut. Pengadilan telah menyiapkan 

dan memberikan ruang kepada pihak yang berkonflik untuk 

menyelesaikan masalahnya tanpa harus melalui proses peradilan, yakni 

dengan mediasi. Pengadilan disini berperan untuk menengahi perkara 

perceraian, sehingga pasangan suami-istri mengurungkan niatnya 

untuk bercerai, meskipun pada akhirnya segala keputusan jatuh kepada 

mereka (suami-istri), apakah ingin bercerai atau meneruskan hubungan  

                                                             
15

 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116. 
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mereka. Mediasi disini digunakan sebagai media untuk menengahi 

suatu perkara peselisihan. Peran seorang mediator adalah hakim 

mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar perannya 

dapat melahirkan kepuasan dari masing-masing pihak yang 

bersengketa, dalam pasal 130 HIR/154 RBg merupakan landasan 

hukum perdamaian para pihak yang diupayakan bagi hakim pada 

persidangan perkara perdata salah satunya adalah perceraian rumah 

tangga seseorang.
16

 

 Islam memerintahkan dalam menyelesaikan setiap perselisihan 

yang terjadi diantara setiap manusia, sebaiknya diselelsaikan dengan 

cara perdamaian. Seperti firman Allah SWT: 

 

Innamal-mu ‘minuna ikhwatun fa aslihu akhwaikum wattaqullaha 

la’allakum tur-hamun. 

 

Maksud dari latin ayat diatas artinya Damaikanlah antara kedua 

saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat 

rahmat.
17

 Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, 

sebab Allah mencintai orang yang berlaku adil. Kewajiban hakim 

dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan 

dengan ajaran Islam. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara 

sebaik mungkin agar ada titik temu perdamaian. Walaupun upaya 

perdamaian yang dilakukan tetap menegedepankan kepentingan 

                                                             
16

 Mirwan Fikri Muhkam & Irsyad Dahri, Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus 

Perceriaan Di Pengadilan Kelas 1.A Makassar 
17

 QS. Al-Hujurat: (49), ayat 10. 
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semua pihak, sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa 

dirugikan. Oleh sebab itu, bantuan mediator sangatlah penting untuk 

menghasilkan win-win solution yang dapat memberikan manfaat 

kepada para pihak karena tidak melahirkan kekalahan dan 

kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harmonis 

para pihak. 

F. Metode Penelitian 

 eMetode penelitian merupakanesuatu kegiatan ilmiaheyang 

didasarkan padaemetode, sistematika edan pemikiran tertentueyang 

bertujuan mempelajariesatu atau beberapaegejala hukum tertentuedengan 

jalan menganalisisnya.eOleh karena itu,esebelum penulis menentukan 

terlebihedahulu mengenai metodeeyang hendak dipakai.eAdapun metode 

yangedigunakan oleh penulisepada penelitian inieadalah sebagai berikut: 

1. Metode ePendekatan 

 Metodeependekatan yang digunakanedalam penelitian ini 

adalahemetode pendekatan dengan hukum yuridis empiris atau disebut 

dengan penelitianelapangan yaitu mengkajieketentuan hukum yang 

berlakueserta apa yangeterjadi dalam kenyataannyaedi masyarakat.
18

 

Pendekataneyuridis empiris yangedimaksudkan diedalam penelitian 

adalahebahwa dalam menganalisis suatuepermasalahan yang telah 

dirumuskan,edilakukan dengan memadukanebahan-bahan hukum baik 

primer,esekunder muapun tersier.eDengan data primereyang diperoleh 

                                                             
18

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penedekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

2012 hal. 126. 
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dielapangan yaitu tentangeprosedureserta kerjaemediator dalam 

bermediasi diemasing-masing Pegadilan Agama. 

2. Jenis Penelitian 

eDalam penulisan penelitianeini penulis menggunakan jenis 

penelitianelibrary research. Penyusunemelakukan inerview 

(wawancara) kepada hakim mediator terkait praktik mediasi di 

Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agam Blitar. Dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud untuk 

menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti. Penyusun mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan mediasi perkara perceraian dari para pegawai masing-masing 

Pengadilan Agama. 

3. Sumber Data 

Penelitian hukum yuridis empiris ini diambil dari bahan 

pustaka yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum 

primer, sekunder dan pelengkap. Adapun yang digunakan penulis 

terdapat 2 bahan hukum yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

“Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan 

hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 
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peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.”
19

 Dalam 

penulisan ini bahan-bahan primer, antara lain: 

a. Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/154 RBg 

(Rechtglement voor de Buitengewesten) 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 

2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Dalam 

Pasal 130 HIR/154 RBg 

c. PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi 

Di Pengadilan 

d. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 

Di Pengadilan 

e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan 

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

g. Kompilasi Hukum Islam 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer, antara lain buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal 

dan tulisan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 

dari masalah yang ada serta rancangan peraturan-peraturan 

                                                             
19

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 41. 
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perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-

hasil penelitian.
20

 

3) Bahan Hukum Tersier 

 eYaitu bahan eyang memberikanepetunjuk maupun 

penjelasane terhadap ebahan hukum primeredan bahan hukum 

sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini,emetode pengumpulan dataeyang diperlukan oleh 

penuliseberupa:   

a. Studi Kepustakaan 

Metodeestudi kepustakaan iniedilakukan dengan cara 

mencari,emencatat, menginventarisasi, menganalisiseserta 

mempelajari data-dataesekunder yang terdiriedari bahan hukum 

primer,ebahan hukum sekunder,edan bahan hukumetersier.  

b. Studi Lapangan 

StudieLapangan diperoleh denganemelakukan penelitian 

secaraelangsung dengan caraesebagai berikut:  

Wawancarae (interview) adalahecara memperoleh 

informasi denganecara mengajukan pertanyaanedengan pihak 

responden yangedipandang memahami objekeyang diteliti. Dalam 

haleini yang menjadi respondeneatau narasumbernya 

yaknieHakim Pengadilan AgamaeSurakarta. 

5. Metode AnalisiseData 

                                                             
20

 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 67. 
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 Padaepenelitian ini, penulis menggunakan metodeeanalisis data 

secaraekualitatif dengan menganalisisedata yang meliputi 

PeraturanePerundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-

bukuekepustakaan, dan literaturelainnya yang kemudianeakan 

dihubungkan denganedata-data yang diperolehepenulis dari 

studielapangan yang berupaehasil wawancara denganeresponden, 

kemudian edilakukan pengumpulan danepenyusunan data 

secaraesistematis serta menguraikannyaedengan kalimat yangeteratur 

sehingga dapateditarik sebuah kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan mudah 

dipahami maka penulis membuat sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang,  

B. Rumusan Masalah,  

C. Tujuan Penelitian,  

D. Manfaat Penelitian,  

E. Kerangka Pemikiran,  

F. Metode Penelitian,  

G. Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 
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1. Pengertian Mediasi 

2. Peran Dan Fungsi Mediasi 

3. Proses Mediasi  

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

2. Macam-Macam Perceraian  

3. Akibat Perceraian  

BAB III HASIL PENELITIAN  

A. Menjelaskan Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan 

Agama Surakarta Sudah Menerapkan Lembaga Perdamaian Menurut 

Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/154 RBg 

(Rechtglement Voor De Buitengewesten) 

B. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama 

Surakarta Sudah Sesuai Dalam Fungsi Sebagai Jembatan Perdamaian 

Dalam Kasus Perceraian Di Ranah Pengadilan 

C. Menjelaskan Faktor Penyebab Tingkat Kegagalan Proses Mediasi 

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Yang Sudah 

Menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg, Serta PERMA No. 1 Tahun 

2016 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

 


