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MOTO 

 

“BR’E SECUPAK, IKAN SEJR’EK JADILAH” 

( Beras Secupak, Ikan Seikat Jadilah ) 

By : DENY LEMBAK 

 

Sering terbesit dalam pikiran kita merasa kurang puas dengan keadaan kita 

saat ini, mungkin kita merasa kecewa karena apa yang kita harapkan belum sesuai 

dengan kenyataan yang kita terima. Bahkan yang paling parah bila kita 

mengingkari rahmat kasih sayang Allah SWT dan berburuk sangka pada-Nya.  

Terlampau banyak orang yang beranggapan bahwa rizki yang 

diperolehnya adalah hasil keringat sendiri, padahal Allah lah yang memberi  kita 

rezeki. Kadang kita merasa apa yang harus kita syukuri ketika suatu saat kita tidak 

memperoleh apa yang kita usahakan, padahal kegagalan bisa berarti rizki yang 

harus kita syukuri juga, kita tidak tahu ketika kita tidak memperoleh apa yang kita 

inginkan justru Allah memahami bahwa hal yang kita inginkan itu justru akan 

membawa kerugian yang sangat dahsyat. 

Ada banyak alasan untuk bersyukur, tapi cukup satu alasan yang 

membeuat kita kufur.Maka berfikirlah. 

 
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, 

dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-

Ku. (QS. Al-Baqarah: 152) 
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ABSTRAK 

 

Nama: Agung Supra Wijaya, Nim: 213 301 0397, dengan judul tesis “Efektivitas 

Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan agama Kelas 

1A Kota Bengkulu, pembimbing I: Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag 

dan pembimbing II: Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag  

 

Peneliti membahas permasalahan efektivitas mediasi di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. Dalam penelitian 

pertama yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Kota Bengkulu didapati tentang kecilnya keberhasilan 

mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator  dan banyaknya 

jumlah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan 

masalahnya: Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan 

perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota 

Bengkulu. Dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Kota Bengkulu. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah penulis 

menyimpulkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Kota Bengkulu dengan mengikuti  acuan dari 

PERMA No 01 Tahun 2008 belum efektif walau ada  yang berhasil 

tapi masih sangat rendah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya 

diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani 

proses mediasi masih sangat rendah, budaya masyarakat yang 

beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi 

maupun keluarga dan kualitas hakim yang ditunjuk sebagai 

mediator masih kurang merata dan hanya ada 6 (enam) orang 

hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.  

Kata kunci: Efektivitas Mediasi dan Pencegahan Perceraian 
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ABSTRACT 

 

 

Nama: Agung Supra Wijaya, Nim: 213 301 0397, with a thesis entitled 

"Effectiveness of Mediation In Divorce Prevention In Class 1A 

religious court of Bengkulu city, mentor I: Prof. Dr. H. Rohimin, 

M.Ag and mentor II: Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag. 

 

Researchers discuss problems effectiveness of mediation in 

Class 1A Religious Court of Bengkulu. In the first study that has 

been conducted by researchers at the Class 1A Religious Court of 

Bengkulu City found information about the low success of the 

mediation conducted by a judge mediator and the sheer number 

divorce cases in Class 1A Religious Court of Bengkulu. Based on 

the description above, the formulation of the problem: How is the 

effectiveness of mediation in preventing divorce conducted by the 

Religious Court of Bengkulu City Class 1A. And the factors that 

become supporting and inhibiting the success of mediation in Class 

1A Religious Court of Bengkulu City . In this thesis the author uses 

the method used in the study of this law is the juridical 

sociological. Results from this study is the author concluded that 

the mediation is conducted in the Religious Court of Bengkulu City 

Class 1A by following the reference of PERMA No. 01 of 2008 has 

not been effective although there are successful but still very low, 

many factors are the cause of which is the level of compliance in 

the community through the process of mediation is still very low, 

culture of people who argue that divorce is not a disgrace to 

individuals and families and the quality of the judges appointed as 

a mediator is still uneven and there are only four (6) judges who 

have attended mediation training organized by the Supreme Court 

Republic of Indonesia. 

 

Keywords: Effectiveness of Mediation and Divorce Prevention 
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 يهخص
 

فؼبنٛت "  ، يغ أطزٔدت بؼُٕاٌ 0397 301 213: َٛى  , ayajiW arpuS gnugA: االصى 

 : انًذكًت انذُٚٛت يٍ بُجكٕنٕ ، انًٕجٍٓٛ األٔلA1انٕصبطت فٙ يُغ انطالق فٙ انذرجت 

,Prof. Dr. H. Rohimin,M.Ag, َٙانًٕجٍٓٛ حؼهى انثب :Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag. 
. 

 A1 ببدثٌٕ ُٚبلشٌٕ انًشبكم فؼبنٛت انٕصبطت فٙ انذرجت انًذكًت انشزػٛت   

 A1ثى ٚصبخ يشكهت ٔ حذذٚب ال بذ يٍ دهٓب ػٍ طزٚك انٕصٛظ انمبضٙ يٍ انذرجت .بُجكٕنٕ 

فٙ انذراصت األٔنٗ انخٙ أجزٚج يٍ لبم ببدثٍٛ فٙ انًذكًت . انًذكًت انشزػٛت يٍ بُجكٕنٕ 

 فئت يٍ بُجكٕنٕ يذُٚت انؼثٕر ػهٗ يؼهٕيبث دٕل ٔصبطت انبٛبَبث ٔانًؼٕلبث A1انشزػٛت 

يؼهٕيبث ػٍ َجبح ٔصبطخّ انخٙ أجزحٓب ٔصٛظ انمبضٙ ٔ ػذد . انخٙ حٕاجّ انمضبة ٔصطبء 

ٔبُبء ػهٗ انٕصف . بُجكٕنٕ  A1  كبٛز يٍ دبالث انطالق فٙ انذرجت انًذكًت انشزػٛت

يب ْٙ فؼبنٛت فٙ يُغ انٕصبطت انطالق انخٙ لبيج بٓب انًذكًت : أػالِ ، ٔصٛبغت انًشكهت

ٔانؼٕايم انخٙ حصبخ دػى ٔ حذٕل دٌٔ َجبح انٕصبطت  . A1انذُٚٛت بُجكٕنٕ يذُٚت انذرجت 

فٙ ْذِ األطزٔدت ٚضخخذو انًؤنف .  يذُٚت بُكٕنٕ  A1 فٙ انذرجت انًذكًت انشزػٛت 

ٔ خهص َخبئج  .انطزٚمت انًضخخذيت فٙ دراصت ْذا انمبٌَٕ ْٕ انضٕصٕٛنٕجٛت االػخببرٚت 

ْذِ انذراصت انًؤنف أٌ حجز٘ انٕصبطت فٙ انًذكًت انشزػٛت يٍ بُجكٕنٕ يذُٚت 

 نى حكٍ فؼبنت ػهٗ انزغى يٍ 2008نضُت  01 رلى  AMREP ببحببع يزجغA1انذرجت 

انؼذٚذ يٍ انؼٕايم ْٙ انضبب فٙ انذ٘  ،أٌ ُْبن َبجذت ٔنكٍ ال حزال يُخفضت جذا 

ْٕ يضخٕٖ االنخزاو فٙ انًجخًغ يٍ خالل ػًهٛت انٕصبطت ال حزال يُخفضت جذا ، ثمبفت 

انُبس انذٍٚ ٚجبدنٌٕ بأٌ انطالق نٛش ػبرا ػهٗ األفزاد ٔاألصز َٕٔػٛت انمضبة حؼُّٛٛ 

 انمضبة انذٍٚ دضزٔا انخذرٚب ٔصبطت يٍ  (6)    ٔصٛطب ال حزال يخفبٔحت ُْٔبن فمظ أربؼت 

 .لبم انًذكًت انؼهٛب انًُظًت

 
     

  يُغ انطالقٔفؼبنٛت انٕصبطت : كهًبث انبذث
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan 

manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan 

suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita 

untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). 

Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu 

sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah 

perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan 

beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh 

dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.  

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua 

manusia sebagai makhluk tuhan. Sebagaimana Allah katakana dalam Al-

Qur‟an  

                           

     

 

Artinya : Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S.: Yasin : 36)
1
 

                                                           
1
 Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, ( Jakarta, 2009), hal. 257 
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Perkawinan merupakan salah satu cara Allah SWT sebagai jalan 

bagi manusia untuk mempunyai keturunan dan berkembang biak dan 

melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam kehidupan 

rumah tangga ketidak bahagiaan keluarga merupakan masalah dakwah 

yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan 

masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya: timbulnya 

penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan 

anak-anak, anak terlantar dan lain-lain. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan 

kelanggengan suatu keluarga. Namun demikian perlu diingat bahwa 

pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang 

berarti ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, yang 

diawali dengan perkawinan adalah persatuan cinta.  

Dalam modul departemen Agama Bab IV pasal 5 dijelaskan 

tentang tujuan dan sasaran keluarga sakinah yaitu:
2
 

1. Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah 

sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya  

2. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia 

melalui pendidikan agama  

3. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin  

                                                           
2 Departeman Agama RI, Modul pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Diroktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam, 2001), hal. 18 
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4. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS dengan pendekatan Agama  

Setiap Muslim diwajibkan menyampaikan bimbingan Islam kepada 

seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketenteraman 

dan kedamaian. Akan tetapi ketenteraman dan kedamaian itu tidak akan 

terwujud kecuali, apabila setiap muslim sadar bahwa di atas pundaknya 

ada amanah yang berat berupa tugas dakwah secara universal, yang tidak 

dibatasi oleh waktu, tempat dan keadaan. Lebih lanjut, tidak ada sistem 

yang mengurusi tekhnis perawatan dan perhatian terhadap keluarga 

sebagaimana Islam. 

Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan 

yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang 

menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, 

mengeratkan tali hubungan antar anggota keluarga, menyokong eksistensi, 

dan mengamankan kelangsungan hidupnya.  

Lembaga Peradilan merupakan lambang kekuasaan, demikian pula 

dengan Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan 

hukum islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia.
3
 Sebagai perwujudan 

dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum 

Belanda datang ke bumi Nusantara ini.
4
 Peradilan Agama diakui sebagai 

Peradilan Negera, tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan 

keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-

                                                           
3
Daud Ali, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia” dalam Taufiq Abdullah 

(Ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988), hal. 210-211. 
4
 Daud Ali, “Kedudukan Hukum....”,… hal. 210-211. 
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instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas 

lain berdasarkan undang undangan.
5
 

Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan 

hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan 

atas undang-undang dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, lembaga 

peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara.
6
 Hukum harus bersifat 

dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. 

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan 

pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.  

Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada 

masa depan (a word for looking), tidak boleh hukum itu dibangun dengan 

berorientasi pada masa lampau (back word looking), karna itu, hukum 

harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan 

masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. 

Dengan demikian, Negara sangat berfungsi guna melindungi 

hukum itu sendiri, Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:“Kekuasaan Kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

                                                           
5Ahmad Kamil (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial), Filsafat Kebebasan 

Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 246. 
6 Rifyal Ka‟bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hal. 112. 
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terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
7
 Lahirnya Undang-

Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, memberikan kejelasan akan 

fungsi dan kompetensi Peradilan Agama sebagai salah satu badan 

peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tujuan dilahirkannya undang-

undang ini adalah untuk mengidentifikasi serta menpositifkan bidang 

hukum perdata yang menjadi kompetensi yurisdiksi di lingkungan 

Peradilan Agama, terutama apabila berhadapan kompetensi dengan 

Peradilan Umum, pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan 

Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam tersebut.
8
 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-

Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu 

melalui lembaga perdamaian (dading), maksud pasal di atas dalam sistem 

peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang digunakan masyarakat 

agar perkara atau sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan 

biaya ringan. Pasal 130 HIR11/Pasal 154, mengatur mengenai perdamaian, 

pasal tersebut mengatur bahwa pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh 

para pihak, pengadilan melalui ketua hakim majelis berusaha untuk 

mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi, jika perdamaian 

disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan akta 

perdamaian yang mempunyai kekuatan patutnya putusan, terhadap 

                                                           
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-

Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
8 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, terjemahan Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: 

Intermasa, 1986), hal. 18 
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penetapan dari majelis hakim tersebut jika terjadi sengketa tidak dapat 

diupayakan banding, apalagi kasasi. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 

menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua 

belah pihak, disertai dengan penyerahan, perjanjian atau menahan suatu 

barang yang mana untuk mengakhiri suatu permasalahan yang sedang 

diperkarakan atau untuk mencegah adanya suatu perkara dan perjanjian 

tersebut jika dibuat tidak secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum.
9
 Perdamaian merupakan sistem penyelesaian 

perkara (problem solving) yang sama-sama menguntungkan diantara para 

pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam 

perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme 

atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak 

merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan 

serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk 

perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan. 

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara 

kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik 

demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan 

oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut 

merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para 

                                                           
9 Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  (ttp: Wipress, 2007), hal. 413 
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pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan 

perkara di pengadilan. 

Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka 

menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para 

pencari keadilan terhadap putusan pengadilan adalah dengan 

mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi 

yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi dalam proses peradilan 

atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka 

digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan 

mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.
10

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) 

Nomor 1 Tahun 2008 mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 

berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator 

sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Dalam 

Pasal 1 ayat 3, 6 dan 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan; 1) 

Ayat 3, ”Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk 

oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata” 

2) Ayat 6, ”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” 3) Ayat 7, ”Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 

                                                           
10Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian”, dalam http://www.badilag.net 

(diakses 24 April 2015). 

http://www.badilag.net/
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melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator”.
11

  

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam 

Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan 

serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan. 

Pengadilan Agama Kota Bengkulu (yang selanjutnya akan menjadi 

obyek atau lokasi penelitian) dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh 

Indonesia telah membuat sebuah lembaga mediasi. Untuk saat ini masih 

mendayagunakan serta mengoptimalkan peran hakim yang dianggap 

memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan 

perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai 

talak maupun cerai gugat, dalam melaksanakan hukum acara peradilan 

agama, sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut. 

Maka setelah dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua hakim majelis yang 

mengadili perkara tersebut harus menunjuk hakim lain sebagai mediator 

atau disebut juga dengan hakim mediator. Hakim majelis maupun hakim 

mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami 

isteri yang hendak bercerai.  

Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya 

perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan, sifat-sifat yang harus 

                                                           
11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta 

menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara, peran 

mediator ini hanya bersifat imparsial atau penengah pada semua pihak, dan 

sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah 

pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang 

dapat diterima secara baik.
12

 

Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri 

perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan 

para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir 

mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan 

pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh 

sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk 

menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini. Perma RI 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan 

oleh ketua Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008. 

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam tahun 2014 ada  

682 kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 

1A dan 185 kasus penceraian yang dimediasi terjadi di pengadilan Agama 

Kota Bengkulu dan hanya 4 pasang yang tidak jadi untuk bercerai.  

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dalam menangani perkara 

perceraian lebih mengaktifkan peran hakim untuk menjadi mediator. 

Pengadilan Agama Kota Bengkulu, merupakan salah satu pengadilan 

                                                           
12 Efi Sofiah, ”Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama”, dalam Jaih 

Mubarok (ed.), Peradilan Agama di Indonesia,  (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 123 
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agama di Kota Bengkulu yang jumlah perkara yang besar. Pada tahun 

2015, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Menangani berkas Proses 

perceraian hingga 776 pasang, jumlah ini tentu tidak sedikit. dan 192 

kasus penceraian yang dimediasi terjadi di pengadilan Agama Kota 

Bengkulu dan hanya 2 pasang yang tidak jadi untuk bercerai.
13

 

Dari latar belakang permasalahan di atas mengenai mediasi, maka 

penulis berkeinginan untuk meneliti, mencermati lebih jauh lagi dan 

menganalisis serta menuangkannya ke dalam tulisan yang dinamakan 

dengan Tesis dengan judul Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan 

Perceraian Di Pengadilan Agama  Bengkulu Kelas IA. 

B. Batasan Masalah 

Pembahasan pada penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor 

pendukung dan penghambat serta efektivitasnya di lingkungan Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas 1A tahun 2016. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

                                                           
13 Wawancara dengan ibu Fani Panitera Hukum di Pengadilan agama Kota Bengkulu 
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1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan 

Perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas 1A  

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis 

maupun praktis : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

memberikan konstribusi keilmuan dan menjadi wawasan terhadap para 

Ilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada penelitian 

selanjutnya pada kajian yang sama dan ruang lingkup yang lebih luas 

lagi. Di Samping itu, untuk mendalami mengenai upaya–upaya yang 

dialakukan oleh Pengadilan Agama dalam pencegahan penceraian. 

2. Secara Praktis 

a. Pengadilan Agama  

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pencegahan 

penceraian oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A sehingga 

tujuan dan manfaat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
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b. Pasangan suami istri 

 Kepada pasangan suami istri hendaknya mengikuti proses 

mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 

1A, agar lebih mengerti dan jelas hukumnya bila bercerai. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan mediasi ini 

juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya, oleh 

Wahyudi Kurniawan yang berjudul “Eksistensi Mediasi Oleh Hakim 

Mediator Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negri Di 

Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta”.
14

  Adapun Penelitian ini 

bertujuan untuk  menganalisis eksistensi mediasi oleh hakim mediator 

dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di wilayah 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta,  menganalisis kebutuhan hakim mediator 

dalam mediasi sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di 

wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menganalisis faktor pendukung 

dan penghambat mediasi dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan 

negeri oleh hakim mediator. 

Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Primania Putri, (2010) yang 

berjudul “Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama 

                                                           
14Wahyudi Kurniawan yang berjudul “Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Sengketa 

Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta” ( Tesis, jurusan 

Hukum Litigasi, Universitas Gajah Mada, 2015) 
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akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang”.
15

 Peningkatan 

angka perceraian dalam lima tahun terahir di Pengadilan Agama 

Yogyakarta menunjukkan betapa peran lembaga damai dalam hal ini 

mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut. Dalam hal 

ini, efektifitas lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang 

diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak 

yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses dalam persidangan. 

Dengan dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2008 merupakan perintah 

yang secara tegas meminta pengadilan tingkat pertama untuk sungguh-

sungguh mengupayakan perdamaian dan pembagian harta bersama bagi 

para pihak yang berselisih.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk mediasi 

peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dan 

mengetahui pelaksanaan mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa 

harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang. 

Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, walaupun mediasi yang dilakukan peradilan tersebut gagal. 

Sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan, dengan putusan 

bahwa “harta bersama yang dipegang oleh masing-masing pihak tersebut 

                                                           
15 Primania Putri, Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian 

di Pengadilan Agama Kelas I Padang, (Tesis, Progam Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta, 2010) 
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harus di bagi dua atau setelah dikompensasikan dan masing-masing pihak 

di hukum untuk menyerahkan yang menjadi hak pihak lain”. 

Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada proses 

mediasi dan pembagian harta bersama yang diterapkan di Pengadilan 

Agama Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta 

sebagai obyek penelitian.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

hasil penelitian ini menunjukan kurang efektifnya proses mediasi yang 

dilakukan oleh pengadilan tinggi agama, karena dalam proses yang 

dilakukan hanya terkesan sebagai pormalitas saja tidak melakukan proses 

mediasi dengan sungguh-sungguh untuk menggagalkan proses penceraian.  

Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Ahmad Suba‟i, (2010) yang 

berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses 

Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Pati”.
16

 Beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana 

mekanisme pelaksanaan mediasi yang diterapkan oleh pengadilan agama 

Pati dalam penanganan penyelesaian perceraian, Apakah kendala dalam 

pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perceraian di Pengadian 

Agama Pati, dan apakah pengaturan tentang mediasi dalam penyelesaian 

perceraian di Pengadian Agama  Pati telah sesuai dengan fungsi hukum 

                                                           
16 Ahmad Suba‟i ,“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian 

Di Pengadilan Agama Pati”, (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, 2010) 
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sebagai sarana perubahan sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian 

ini adalah deskriptif analitis. Jenis data atau sumber data dalam penelitian 

ini dibagi dalam 2 (dua) hal yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Penelitian diatas berbeda dengan pembahasan yang akan penulis 

teliti, disini peneliti lebih khusus lagi tentang upaya pencegahan 

penceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Dalam 

penelitaian ini juga nantinya akan di teliti bagaimana proses mediasi yang 

di lakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah  

  Bab I akan membahas mengenai pendahuluan yang terdahulu yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

   Bab II akan membahas tentang landasan teori secara umum yang 

berisikan tentang pengertian pencegahan, perkawinan, penceraian dan 

mediasi 

   Bab III metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, analisis 

data dan mengolah data. 

   Bab IV akan membahas tentang pemaparan hasil wawancara dan 

analisanya. 

  Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Efektivitas 

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa 

inggri effective, dalam kamus Jhon M. Echols dan hassan shadily artinya adalah 

berhasil dan ditaati.
17

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya 

“dapat membawa hasil,berhasil guna”tentang usaha atau tindakan. Dapat 

berarti”sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.
18

 

Sedangkan dalam Blak‟s law Dictionary , effective adalah bentuk adjective 

yang bila disandingkan dengan kata statue, order, contract, dst berarti in 

operation at given time. Bisa juga berarti perfoming witihn the range of normal 

and expeted standard atau juga productive; achieving a result.
19

 

Secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan 

pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada 

sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul 

Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain 

oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 

hukumnya. Sehingga dikenal suatu asuumsi, bahwa : 

                                                           
17 Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. XXIII, (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 1996),  hal. 207 
18 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), Cet.Ke-2. hal. 284 
19 Bryan A. Garner, (ed.), Black’s Law Dictionary,( 8Thed. USA: West, 2004), hal. 554 
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“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator 

berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda 

bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk 

mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup”.
20

  

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana 

terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah hukum dapat mengejawantah dalam jiwa masyarakat sehingga 

tercipta kedamaian, ketentraman, dan ketertiban. 

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menilai 

bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

diskresi
21

 yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur 

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.
22

 

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi. Hal ini terjadi 

apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam 

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-

mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia 

cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan 

hidup bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah menyulitkan 

masyarakat. 

                                                           
20 Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses pada tanggal 15 February 2016, dari 

http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf. 
21 Diskresi berasal dari bahasa Inggris discreation yang berarti kewenangan berupa kebebasan 

bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, demi pelayanan publik yang 

bertanggung jawab. Lihat B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia …, hal.56. 
22 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, cet.II, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.192. 
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Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono 

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. 

Diskresi berasal dari bahasa Inggris discreation yang berarti kewenangan berupa 

kebebasan bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat 

sendiri, demi pelayanan publik yang bertanggung jawab. Faktor-faktor ini 

mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
23

 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono 

Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis 

yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang 

sah. Masalah-masalah umumnya disini adalah, antara lain: 

a. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu cukup sistematis? 

b. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang 

kehidupan tertentu cukup sinkron; artinya: 

1) apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan? 

2) apakah secara horizontal tidak ada pertentangan? 

c. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang 

kehidupan tertentu sudah cukup atau belum? 

d. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan 

persyaratan yuridis? 

                                                           
23 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), hal. 7 
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Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui 

apakah sebuah peraturan efektif atau tidak. 

2. Faktor penegak hukum. 

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh 

karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 

berkecimpung di bidang penegakan hukum. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum 

penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan 

hukum yang tidak hanya mencakup law inforcement, akan tetapi juga peace 

maintenance. Maka mereka ini adalah para pegawai hukum pengadilan di 

lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu, baik pada strata 

atas, menengah, dan bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan 

pegawai non-justisial lainnya. Adapun standarisasi efektivitas sebuah 

penegak hukum adalah: 

a. Sampai seberapa jauh petugas terikat oleh peraturan yang ada? 

b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan 

“kebijaksanaan”? 

c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas 

kepada masyarakat umum? 

d. Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 

yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-

batas yang tegas pada wewenangnya? 



20 
 

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui 

apakah penegak hukum yang ada efektif atau tidak. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil 

penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Adapun standarisasi efektivitas 

fasilitas penegakan hukum adalah: 

a. Apakah sarana prasarana yang ada layak pakai? 

b. Apakah yang ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi? 

c. Apakah yang kurang perlu dilengkapi? 

d. Apakah yang rusak perlu diperbaiki? 

e. Apakah yang telah mundur ditingkatkan? 

Hal tersebut di atas merupakan matra-matra untuk mengetahui 

apakah fasilitas yang ada efektif atau tidak. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor 

sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. 

Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang 
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diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan 

kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. 

Begitu pula dalam hal proses mediasi, kedua belah pihak yang 

bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator 

agar sengketa di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran 

mediator sangat penting dalam perjalanan proses mediasi di antara kedua 

belah pihak. 

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang 

berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar mediator 

dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh 

suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di 

masyarakat. 

5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa  yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya 

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan 

spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem 

kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan 

kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut 

yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, 

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan 
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seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta 

perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi 

pelaksana  hukum  maupun  pencari  keadilan.   

Kebudayaan  (sistem)  hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan 

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaaan ekstrim 

yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di 

dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. 

Dalam hal mediasi di pengadilan agama yang kita ketahui para  

pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat 

akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat 

muslim. 

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan 

penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat 

netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak 

efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi 

keefektifan dan negatif bagi ketidakefektifan.Demikian teori efektivitas 

hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto.  

 

 



23 
 

B. Teori Pencegahan 

Konsep pencegahan pada kejahatan (crime prevention) menurut the 

national crime prevention institute is defines crime prevention as the 

anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initation of 

some action to remove or reduce it. Difinisi pencegahan pada kejahatan 

adalah antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan 

dan melakukan inisiasi atau  sebuah tindakan  untuk menghilangkan atau 

mengurangi kejahatan. Menurut Robert L. O‟blok menyatakan bahwa 

kejahatan adalah masalah sosial, maka pencegahan kejahatan yang 

merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak.
24

 

Selain konsep diatas, pengertian pencegahan secara umum pada 

dasarnya ada beberapa penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan agar 

dapat bekerja dengan baik yaitu : 

1. Pendekatan terpadu atau metode 

2. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya 

merupakan subjek dari segala aktivitas pengamanan 

3. Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat 

Sedangkan pencegahan perceraian pada khususnya tidak jauh 

berbeda dengan pencegahan pada kejahatan pada umumnya hanya yang 

membedakan mungkin dari cara atau strategi yang digunakan yang salah 

satunya adalah pencegahan dengan pendekatan Situasional (Situasional 

                                                           
24 O‟blok L. Robert, security and crime prevention, (CV Mosby Company, St Louis, 1981) ,hal. 1-3 
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Prevention) yang merupakan salah satu berbagai teori pencegahan yang 

menggunakan bentuk strategi pencegahan yang diterapkan dalam suatu 

lingkungan atau keadaan tertentu. Bentuk dari pendekatan Situasional 

adalah pencegahan yang cenderung memusatkan perhatiannya  pada 

pengembangan langkah-langkah berjangka pendek dalam suatu 

pencegahan yang bertujuan untuk pengamanan suatu keadaan.  

Berdasarkan Kaiser, pencegahan sebagai suatu usaha yang meliputi 

segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas 

lingkup suatu permasalahan, baik melalui pengurangan kesempatan untuk 

melakukan suatu masalah melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 

kepada orang-orang yang berpotensial yang dapat menjadi pelanggar serta 

kepada masyarakat umum. Selanjutnya terdapat pembagian strategi 

pencegahan yang utama kedalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Pencegahan Primer, yaitu pencegahan dalam bidang sosial, ekonomi, 

dan bidang lain dari kebijakan umum. Tujuannya untuk menciptakan 

kondisi yang memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk 

setiap anggota masyarakat. 

b. Pencegahan Sekunder, yaitu pencegahan yang dapat ditemui dalam 

kebijakan peradilan pidana 

c. Pencegahan Tersier merupakan pencegahan yang memberikan 

perhatian terhadap residivis melalui peran polisi dan pemerintah dalam 

sistem peradilan. 
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C. Teori Cerai 

1. Pengertian Perceraian (Talak) 

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, 

putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” 

mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), 

perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur 

(berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).
25

 

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 

yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena 

kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.  

Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti 

berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia di atas. 

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan 

hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 

1). Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutus hubungan perkawinan diantara mereka; 

2). Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan 

yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa; 

                                                           
25  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185 
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3). Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat 

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.
26

 

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut Talaq yang berarti membuka 

ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering 

disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. 

Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu 

istilah yang berarti “perceraian suami istri”.
27

 

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-

Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan 

dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak 

disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah 

ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

sebab putusnya perkawinan. 

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan: 

1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak; 

2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; 

3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri.  

                                                           
26  Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hal. 16 
27

  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103. 
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Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang 

tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi‟ah Imamiyah, 

dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak 

adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana 

saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta 

izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana 

keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu 

diatur oleh ketentuan publik.
28

 

2. Dasar Hukum Talak 

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah 

dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya 

melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah 

dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.  

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat 

dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran 

dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. 

Dengan demikan pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu 

yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. 

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya 

talak itu dengan berbagai penahapan seperti dalam permasalahan nusyuz. 

                                                           
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 

228. 
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Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh 

atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan 

ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun 

banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur 

bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. 

Seperti dalam firman Allah: 

 

                          

........  

Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 

lagi dengan bakal suaminya..... (Q.S.: al-Baqarah/ 2: 232)
29

 

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang 

melakukannya, talak mengandung arti mubah. Bahkan jika kondisi suami 

istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, 

sebagian 

ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan. Dengan dalil 

hadits berikut: 

Artinya:“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: 

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”
30

 

                                                           
29 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 37. 
30 Muhammad bin Isma‟il As-Shan‟ani, Subulus Salam al-Juz Tsalist, (Bairut: Dar al-Fikr 1991), 

hal. 323. 
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Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi 

sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum 

talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh 

karena talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya 

banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam.  

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka 

hukum talak itu adalah sebagai berikut: 

1. Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak 

dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratan yang akan 

lebih banyak timbul; 

2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian 

dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan 

manfaatnya juga akan terlihat; 

3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh 

hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli 

istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar 

kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu 

memudaratkan istrinya. 

4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan 

haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
31

 

 

 

                                                           
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2006). hal. 201. 
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3.    Macam-Macam Talak 

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, 

talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut yaitu: 

1. Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang 

telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, 

talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dan suami 

masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak 

itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.
32

 Hal ini sesuai dengan 

Firman Allah: 

                          

                    

                      

                  

 

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 

kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

                                                           
32 H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 231. 
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kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu 

hal yang baru. (Q.S. At-Talaq/ 65: 1)
33

 

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddah yang wajar” dalam 

ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum 

dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah 

apabila istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan 

terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan 

“sesuatu yang baru” adalah keinginan suami untuk rujuk kembali apabila 

talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.
34

 

2. Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan 

suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke 

dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad 

nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak Ba’in ini 

terbagi menjadi dua bagian: 

a. Talak Ba’in Sugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk 

dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru 

kepada mantan istrinya itu.  

Yang termasuk dalam Talak Ba’in Sugra ialah: 

1) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi 

duhul; 

2) Khuluk. 

                                                           
33 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 558. 
34 Hasbi Al-Shiddieqi, Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 

(Jakarta: Depak RI, 1989),hal. 945. 
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Hukum Talak Ba’in Sugra : 

1) Hilangnya ikatan nikah antara suami istri; 

2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri, termasuk berkhalwat; 

3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal; 

4) Mantan istri dalam masa iddah, berhak tinggal dirumah mantan 

suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah; 

5) Rujuk dengan akad dan mahar baru.
35

 

b. Talak Ba’in Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak 

rujuk kepada mantan isrti, walaupun kedua mantan suami istri ingin 

melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya. Sebagian 

ulama berpendapat yang termasuk Talak Ba’in Kubra adalah segala 

macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah, seperti: ila, 

zihar, dan li’an.  

Hukum Talak Ba’in Kubra : 

1) Sama dengan hukum talak ba‟in shugra nomor 1, 2, dan 4; 

2) Suami haram kawin lagi dengan mantan istri, kecuali mantan 

istri telah kawin dengan laki-laki lain.
36

 Allah swt. Berfirman: 

                         

                  

        

                                                           
35 Abdul Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Utama Group, 2008), 

hal. 198. 
36

 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 

hal. 179. 
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Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 

dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami 

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S.Al-

Baqarah/2: 230)
37

 

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan 

talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum 

perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.
38

 

4. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang 

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama 

Islam, prosedur perceraiannya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 

18 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut:  

Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak 

kepada istrinya, dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan 

Agama di tempat kediamannya, pemberitahuan ini harus disertai dengan 

alasan-alasan dan memohon agar diadakan sidang untuk maksud tersebut.  

Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat 

pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah 

diterimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan memanggil kedua belah 

                                                           
37  Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 36. 
38 H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta : 

PT Raja Grafindo Persada, 2009). hal. 247. 
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pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu 

yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian. 

 Setelah menerima penjelasan dari pasangan suami istri, kemudian 

Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan 

meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian (BP4) setempat.  

Bila usaha perdamaian ini gagal dan Pengadilan Agama 

berpendapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak, maka dilanjutkan 

sidang berikutnya untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak tersebut. 

Setelah mengikrarkan talaknya (yang juga dihadiri oleh istri atau 

wakilnya), suami menandatangani surat ikrar talak yang telah disediakan.  

Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang 

terjadinya talak tersebut dengan rangkap empat, salinan pertama beserta 

surat talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah 

tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, salinan kedua dan ketiga 

masing-masing diberikan kepada suami istri sedangkan salinan ke empat 

disimpan oleh Pengadilan Agama.  

Selanjutnya ditentukan jika Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

mereka dilangsungkan. Perceraian tersebut terjadi pada saat dinyatakan di 

depan sidang Pengadilan Agama.  

Menurut pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 

menerangkan bahwa dengan terjadinya talak, maka kutipan akta nikah 
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masingmasing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak 

itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta 

nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi 

talak. Catatan tersebut di atas berisi: tempat terjadinya talak, tanggal talak 

diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan terjadinya talak dan tanda 

tangan panitera. 
39

 Selanjutnya peraturan tersebut dipertegas lagi dalam 

Kompilasi Hukum Islam pada bagian kedua tentang tata cara perceraian 

pasal 129 sampai dengan pasal 148.
40

 

D.  Teori Mediasi 

1. Pengertian 

Kata "mediasi" berasal dari bahasa Inggris, "mediation” yang 

artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai 

penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang 

menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. 
41

 

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak 

ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.
42

 

Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana 

dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 

                                                           
39 Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di 

Indonesia dan di Belanda, hal. 151. 

40 Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2005),hal. 41. 
41 John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), hal. 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, 

Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), hal. 175.  
42 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal.640 
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Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan 

menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 

perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara 

Kemudian.
43

  

Dikenal juga dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis 

secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya 

terus suatu perkara.
44

 Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang…..dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun 

hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai 

kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau 

mediator.
45

  

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan 

istilah islah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu 

persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara’ adalah suatu akad 

dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak 

yang saling bersengketa.
46

  

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai 

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang 

menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

                                                           
43 Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Jakarta : Pradnya 

Paramita, 1985), hal. 414 
44 Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 33 
45

 Bunyi Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah “Dalam hal sengketa atau beda pendapat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, 

sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun 

melalui mediasi”. 
46

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia), (Yogyakarta: 

Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah, Juz III (Beirut:Dara al Fikr, 

1977), hal. 305 
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proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator.” 
47

 

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut: 

1.  Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan 

2.  Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam 

perundingan 

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 

mencari penyelesaian. 

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 

perundingan berlangsung. 

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan 

yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 

48
  

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan 

negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki 

ketrampilanketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah: 

- Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa. 

- Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang 

dipersengketakan. 

                                                           
47

 Dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

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 
48

 Suyut Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: PT.Graha 

Indonesia, 2000), hal. 59. 
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- Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan 

sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang 

bersengketa (win-win solution). 

- Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang. 

- Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap 

hal-hal yang dipersengketakan.
49

 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah 

sebagaimana firman Allah: 

 

                             

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.(Q.S. Al Hujuraat/49:10).
50

 

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah: 

1). Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas 

penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. 

2). HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv) 

3). UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. 

UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

                                                           
49

  Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Dalam Mimbar Hukum, (Nomor 63 Thn. XV, 

Edisi Maret-April 2004), hal. 28 
50

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, hal. 517 
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Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 

115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144. 

4). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 

(Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). 

5). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

6). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

7). Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

3. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi 

Mediasi dalam literatur Hukum Islam dapat ditemui dalam firman Allah: 

......        .......   

Artinya: ………. urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 

mereka………(Q.S. Asy Syuura:38). 

Pada ayat Al-Qur‟an diatas, Allah menganjurkan kepada manusia agar 

dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan 

sifat mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifat consensus 

(kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui 

proses litigasi.  

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian 

sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat 
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Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala 

adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara 

warganya.  

Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu 

falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas 

musyawarah untuk mufakat.  

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah 

merupakan culture (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam 

masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal 

istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti 

mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, 

akan tetapi mempunyai makna yang sama. dalam klausula-klausula suatu 

kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti 

dengan kata-kata “kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan 

dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan 

diselesaikan di Pengadilan Negeri”.
51

  

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah 

diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun 

pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif 

justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak 

memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif.  

                                                           
51 Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, mimeo, (tt: tp, 2004), hal. 15 
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Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. 

Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam 

sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini MA) lebih 

memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau court 

annexed mediation atau lebih dikenal court annexed dispute resolution.
52

 

Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di 

Indonesia didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan 

mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga 

suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui 

proses mediasi (PERMA Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan 

dengan Undang-Undang, PERMA ini dipandang sebagai kemajuan dari 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan 

tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di 

peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di MA 

yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi latar belakang adanya 

proses mediasi ialah sebagai berikut: 

                                                           
52 Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini (mediasi dan litigasi) diharapkan mampu 

saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masingmasing. Proses 

peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses 

acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus 

ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam 

keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan 

cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum 

yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai 

maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat tinjauan 

proses penyelesaia sengketa suyud margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbiterase proses 

Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 23-33 
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a. Sistem litigasi (peradilan): proses yang memakan waktu (waste time) 

 Mahkamah Agung sebagai pucuk lembaga peradilan telah 

memberlakukan kebijakan dengan suratnya yang ditujukan kepada seluruh 

ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, yang isinya 

tentang pelaksanaan proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat 

banding masing-masing untuk tidak melebihi 6 bulan. Kebijakan tersebut 

dapat dianggap efektif berjalan lancar sesuai harapan. Namun yang terjadi 

adalah penumpukan perkara pada tingkat MA karena arus perkara yang 

demikian tinggi, sehingga justisiabelen setelah melewati masa kurang 

lebih 1 tahun (tingkat pertama dan tingkat banding) masih harus 

menunggu pada tingkat MA yang lamanya rata-rata lebih dari tiga tahun. 

Waktu tersebut belum ditambah apabila ada pihak yang mengajukan 

Peninjauan Kembali. 

b. Biaya yang tinggi (high cost)  

Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk 

menyelasaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka 

diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan 

oleh pengadilan. lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara 

/advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.
53

 

c. Putusan pengadilan tidak menyelesaiakan perkara  

“Menang jadi arang kalah jadi abu” begitu kira-kira slogan yang 

menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan 

                                                           
53

 Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian,( MARI 2004),hal. 156 
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jalur litigasi. Sinyalmen tersebut mencerminkan putusan pengadilan 

terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan sengketa melalui 

jalan perundingan, karena dengan melalui hal itu akan mencegah 

terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril 

maupun materiil.  

Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang 

mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, 

putusan pengadilan tidak bersifat problem solving diantara pihak yang 

bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan 

kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena 

menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (winner) atau kalah 

(losser), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, 

bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah 

timbul dalam dendam dan kebencian. 
54

 

Selain itu, putusan hakim terpaku dengan aturan formal yang jika 

tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum. Pada perkara-

perkara tertentu, seorang yang mempunyai hak sering dirugikan karena tidak 

memenuhi syarat formil. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum 

memberikan ganti rugi, karena tidak terbukti secara formil maupun materil 

maka dia bebas dari jeratan hukum. 
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 M. Yahya Harahap “Tinjauan Sistem Peradilan”, dalam Mediasi dan Perdamaian 

(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 157 
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4. Berbagai Bentuk Mediasi Dalam Masyarakat Indonesia  

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat 

tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara 

mereka. Penyelesaian sengketa alternatif secara tradisional dianggap efektif 

dan merupakan tradisi yang masih hidup di dalam masyarakat.
55

 

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan 

Mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa dengan 

melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan 

yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang 

kuat dalam kehidupan bermasyarakat.  

Beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa kepala desa atau 

kepala suku masih dianggap kekuasaan tertinggi dalam memimpin desa, dan 

sebagai perantara atau memberikan keputusan dalam persengketaan antara 

rakyat. 

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa 

yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-

lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan 

adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah 

tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama. Kewenangan dari hakim 

peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi 

juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak 

terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik. 

                                                           
55  Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 

1992), hal. 247. 
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Setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai 

bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai 

cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara, maupun 

melalui forum-forum yang tidak resmi disediakan oleh negara. 

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia 

dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. 

Musyawarah dan Mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Bangsa Indonesia 

pada sila ke-4, dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya.
56

 

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung 

menggunakan „pola adat‟ atau dalam istilah lain sering disebut pola 

„kekeluargaan‟. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata 

tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti 

tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum 

adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa 

melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian 

dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang 

digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena 

dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang 

menguntungkan kedua belah pihak.  

Fakta-fakta dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia di 

dalam menyelesaikan sengketa, beberapa bukti diantaranya :  

                                                           
56 Sila ke 4 Pancasila yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan.  
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a. Di Minangkabau, dikenal Kerapatan Nagari yang dikepali oleh Wali 

Nagari. Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah 

Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat 

tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang 

Adat di tengah-tengah Masyarakat Nagari di Sumatera Barat.
57

 

Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari selalu didasarkan kepada 

Musyawarah yang disebut dengan Rapek (rapat) dan di dalam rapat 

inilah segala sesuatu dipertimbangkan semasak-masaknya.
58

 

Kelembagaan adat di Minangkabau ini menggabungkan pendekatan 

Mediasi dan pendekatan memutus. Dalam Kerapatan Nagari yang 

bertindak sebagai Mediator atau Pemutus adalah Para Penghulu Adat. 

Kerapatan adat Nagari ini merupakan lembaga kerapatan tertinggi yang 

berada di nagari. 

b. Di kalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok ada pula dikenal 

suatu lembaga penyelesaian sengketa yang diberi nama Begundem. 

Suku Sasak dalam menyelesaikan perselisihan pertama-tama hendaklah 

didahului dengan memberikan peringatan atau nasehat, dan jika 

peringatan tidak diindahkan maka diselesaikan melalui musyawarah 

untuk mencapai perdamaian. Musyawarah (Begundem) dilaksanakan 

oleh lembaga Adat yang disebut Krama Adat sesuai tingkat dan 

kompetensinya. Untuk tingkat lingkungan atau Dusun (Gubuk) 

                                                           
57  Hakimi, D. Dt. Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat. (Sumatera Barat: Penerbit 

Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatra Barat. hal. 90. 
58 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), hal. 25 
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dilaksanakan oleh Krama Gubuk yang berwenang menyelesaikan 

masalah antar warga lingkungan atau antar keluarga di lingkungan 

tersebut. Karma Gubuk terdiri dari Kepala Lingkungan (kelian) selaku 

ketua adat di lingkungan, tokoh Agama (kiai gubuq) dan pemuka-

pemuka masyarakat. Sedangkan di tingkat desa dilaksanakan oleh 

Krama Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Kepala Adat, Juru 

Tulis, Penghulu Desa, Pemuka Masyarakat dan Para Kelian. 

c. Masyarakat Batak Karo juga mengenal penyelesaian sengketa melalui 

Runggun. Dalam Masyarakat Karo setiap masalah dianggap masalah 

keluarga dan masalah kerabat, dengan demikian masalah yang 

menyangkut keluarga atau kerabat harus dibicarakan secara adat dan 

dibawa ke suatu perundingan untuk dicari penyelesaiannya. Runggun 

artinya bersidang/berunding dengan cara musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Runggun dihadiri oleh Sangkep Sitelu yang ada pada 

masyarakat Karo. Runggun pada masyarakat Karo dalam penyelesaian 

sengketa tidak memerlukan waktu yang lama, tidak berbelit-belit, 

murah, kekeluargaan dan harmonis. Runggun dapat diketegorikan 

menyelesaiakan sengketa dengan mediasi karena dilakukan dengan 

perantaraan jasa Anak beru, Senina dan Kalimbubu.
59

 

5. Pelembagaan Mediasi  

Perundang-undangan Indonesia mengandung prinsip bahwa 

Musyawarah dan Mufakat yang berujung damai juga digunakan dalam 

                                                           
59 Mariah Rosalina, Eksistensi Runggun Dalam Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pada 

Masyarakat Karo, Intisari Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2000. 
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lingkungan Peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal 

ini terlihat dari sejumlah peraturan Perundang-undangan sejak masa 

Kolonial Belanda sampai sekarang. 

Mediasi dengan landasan Musyawarah menuju Kesepakatan damai, 

mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-

Belanda maupun dalam produk hukum Indonesia sekarang. Pengaturan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, 

karena Indonesia merupakan Negara Hukum. Mediasi sebagai Institusi 

Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan oleh Hakim di Pengadilan atau 

pihak lain yang berada di luar Pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan 

Mediasi diperlukan aturan hukum. Untuk itu Pemerintah Indonesia 

memberlakukan aturan yang mengatur Mediasi di Indonesia, yaitu: 

a. HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154. 

Sebenarnya sejak semula pasal 130 HIR maupun pasal 154 Rbg 

mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. 

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu kedua 

belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua 

mencoba akan memperdamaikan mereka. Selanjutnya ayat (2) mengatakan 

: Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 

bersidang, diperbuat sebuah (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah 

pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana 

akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Dari 

bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata 
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menghendaki penyelesaian perkara dengan perdamaian daripada proses 

putusan biasa.  

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement op de 

burgerlijke Rechtvordering atau disingkat Rv. Pada tahun 1894, 

menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dengan cara damai sudah 

diperkenalkan. Bunyi pasal diatas sebagai berikut : (1) jika pada hari yang 

ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan 

pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka, (2) Jika 

perdamaian yang  

demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat 

sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum 

akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan 

dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) Keputusan yang 

sedemikian itu tidak dapat diijinkan dibanding, (4) Jika pada waktu 

mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang 

juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.  

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Penyelesaian Sengketa.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No.30 Thn 

1999) sebagai dasar pelaksanaan Mediasi diluar Pengadilan tidak 

ditemukan batasan-batasan penyelesaian sengketa melalui Mediasi secara 

jelas, namun secara implisit batasan Mediasi tertuang dalam pasal 6 ayat 
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(1) berbunyi: “ Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan 

oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan 

pada i‟tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di 

Pengadilan Negeri”. 

Ketentuan dalam pasal tersebut memberi ruang gerak Mediasi yang 

cukup luas yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang 

lingkup perdata, bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang 

lingkup yang berbeda antara arbitrase dengan Mediasi, sebagaimana yang 

ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) : Sengketa yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak 

yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Ketentuan  ini diselesaikan 

memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat melalui 

jalur Arbitrase, berbeda dengan Mediasi yang kelihatannya lebih luas 

ruang lingkupnya dalam bidang perdata, sebagaimana yang termuat dalam 

pasal 1 butir (10) ; “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, Mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. 

Selain yang diatur dalam undang-undang tersebut, diatur juga 

penyelesaian sengketa melalui dading dengan berdasarkan Pasal 1338, 

1851-1864 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa 

semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-
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undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan seperti ini mempunyai 

kekuatan mengikat bagi para pihak. 

Perkembangan dalam undang-undang tersebut secara tegas 

mengakui ADR sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan. 

Beberapa lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) yang 

merupakan pilihan penyelesaian sengketa tertentu yang diakui seperti : 

1). BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang didirikan 

atas prakarsa KADIN (Kamar Dagang dan Industri) sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang 

dan Industri. BANI merupakan perwujudan Arbitrase yang 

juridiksinya (kewenangan) meliputi sengketa-sengketa perdata 

dalam perdagangan. Penyelesaian Sengketa Konsumen, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur 

tentang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan keseimbangan 

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga 

tercipta perekonomian yang sehat. 

2). BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). ADR dalam 

menyelesaikan restrukturisasi Utang, oleh Satuan Tugas Prakarsa 

di Jakarta adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan 

Mentri Negara Kordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Industri Nomor: Kep.04/M.EKUIN/02/2000. 



52 
 

3). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4). Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Tentang 

Perkawinan, UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 

(2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32. 

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini 

menganut konsep ADR, yang dilakukan dalam wujud Mediasi ataupun 

Arbritasi. Dan pada bagian inilah peran POLRI dapat masuk dan ikut serta 

menjadi seorang Mediator dalam pelaksanaan Mediasi. Bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang 

ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan. Sedangkan 

penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 

32 Tahun 2009 dan terdiri dari : Ganti Kerugian dan Pemulihan 

Lingkungan. 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan 

menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Peraturan Pemerintah, dan Pasal 143 (1- 

2), Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatas menyebutkan bahwa hakim 

harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan 

dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini 

dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka 

hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari 
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pihak yang berperkara untuk di dengar keterangannya, sekaligus hakim 

meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya 

ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.  

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) Hakim 

yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. 

Ayat (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Pasal 32 yaitu Apabila tercapai 

perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan 

alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui 

oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 33 berbunyi: 

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup. 

5). SEMA No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan 

Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 merupakan 

tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang 

dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 

September 2001. Surat Edaran ini menekankan kembali pemberdayaan 

pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga 

dading) sebagaimana ditentuan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan 

pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, 

khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya 
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merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar 

Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. 

6). PERMA Nomor 2 tahun 2003 

SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 

dipandang belum sempurna. Upaya damai atau penyelesaian sengketa 

melalui Mediasi seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. 

Undang-undang yang telah ada hanya menyinggung Mediasi sebagai salah 

satu Alternative Dispute Resolution (Alternatif penyelesaian sengketa) yaitu 

UU No. 30 tahun 1999. Undang-undang ini lebih tepat dikatakan undang-

undang tentang arbitrase, bukan tentang ADR, karena ketentuan ADR hanya 

dimuat dua pasal saja, yaitu pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 

ayat. Memperhatikan realitas seperti ini dan sambil menunggu adanya 

peraturan Perundang-undangan yang baru, Mahkamah Agung perlu 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003. 

PERMA ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, yang meliputi pra Mediasi, proses Mediasi, 

tempat dan biaya Mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam PERMA ini semuanya 

mengatur Mediasi yang integrated dalam proses berperkara di pengadilan, 

dan tidak menyinggung Mediasi di luar pengadilan, karena memang 

dimaksudkan untuk penerapan Mediasi dalam peradilan. 

7). PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 
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PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan diperuntukkan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap 

pengaturan prosedur Mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi, 

karena belum adanya aturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara 

melakukan Mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR dan R.bg 

memang mewajibkan pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan para 

pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan R.bg tidak mengatur secara 

rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Selain untuk 

mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, asa cepat, sederhana, 

biaya ringanpun dapat dioptimalkan melalui proses Mediasi.  

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di pengadilan didorong oleh keberhasilan negara-negara 

lain dalam menerapkan aturan tersebut, seperti; Jepang, Amerika Serikat, 

Singapore, dll. Saat ini Mediasi yang terintegrasi dengan proses litigasi baru 

dinaungi oleh peraturan Mahkamah Agung. Idealnya, pengaturan Mediasi 

yang terintegrasi dengan proses litigasi diatur oleh undang-undang, 

sebagaimana halnya Mediasi yang di luar peradilan sudah diatur oleh 

undang-undang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 

2008, prosedur Mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara 

[erdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur 

dalam pasal 1 butir 13, pasal 2, dan pasal 4. 

Pasal 1 butir (13) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008: 

”Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat pertama dalam lingkungan peradilan 
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Umum dan Agama”. Pasal 2, ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini 

hanya berlaku untuk Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di 

pengadilan, (2) Setiap Hakim, Mediator dan para pihak wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang diatur dalam 

peraturan ini, (3) Tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan 

ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang 

mengakibatkan putusan batal demi hukum, (4) Hakim dalam pertimbangan 

putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah 

diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama 

mediator untuk perkara yang bersangkutan.  

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan 

tidak berlaku. sebagai aturan pelaksanaan Mediasi yang diintegrasikan di 

pengadilan secara tegas menentukan ruang lingkup Mediasi, dimana 

Mediasi dilakukan terhadap semua sengketa perdata, sebagaimana yang 

tersebut dalam Pasal 4 berbunyi:  

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui presedur pengadilan 

niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan 

Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang 

diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu 

diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan 

mediator”. 

Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang 

dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Mediasi sebagai salah satu cara 
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penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah 

hukum privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, 

waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata 

lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi.  

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses Mediasi sebelum 

perkara diputus, setidaknya didasarkan pada dua alasan yaitu: 

a. Mahkamah Agung telah mengalami penumpukan perkara yang 

berkelanjutan, Keadaan ini menyedot sumber daya dan menyebabkan 

cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat 

diwujudkan. Dengan memberlakukan Mediasi diharapkan 

permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan 

tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan 

mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung.  

b. Pengintegrasian Mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan 

akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian 

yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.  

PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut juga memberi peluang bagi 

para pihak bersengketa untuk menggunakan Mediasi sampai pada tingkat 

paling akhir berperkara sepanjang perkara belum diputus, sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) berbunyi ;“ Para pihak atas dasar 

kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara 

yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau 
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terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus”. 

Cakupan ruang lingkup Mediasi baik Mediasi yang 

diselenggarakan diluar pengadilan maupun Mediasi yang diselenggarakan 

di pengadilan sangat luas. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi terbagi 

dalam dua bagian yaitu, Mediasi di luar Pengadilan dan Mediasi di 

pengadilan.  

Sedangkan Mediasi di luar pengadilan merupakan Mediasi para 

pihak yang tidak terikat dengan hukum acara di pengadilan oleh karena 

para pihak belum sampai kepada pengajuan permohonan atau gugatan. 

Akan tetapi PERMA mengatur perdamaian yang telah dilakukan di luar 

pengadilan dapat dimintakan akta perdamaian di pengadilan dengan 

terlebih dahulu mengajukan permohonan atau gugatan. 

“ Para pihak dengan bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil 

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan 

perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke 

pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan 

cara mengajukan gugatan”.  

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
60

 

a. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses 

berperkara di Pengadilan, hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 “Setiap 

                                                           
60 Lihat pasal 23 ayat (1) disebutkan “Para pihak dengan bantuan Mediator bersertifikat yang 

berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan 

kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan 

cara mengajukan gugatan”. 
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Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang diatur dalam peraturan ini 

dan ayat 3 dijelaskan bahwa tidak menempuh prosedur Mediasi 

berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan 

pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan 

batal demi hukum”.  

Mediasi di Pengadilan yaitu pengintegrasian sistem Mediasi dalam 

proses beracara di Pengadilan, Mediasi dianggap sebagai proses 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat 

memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta 

memberikan hasil memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal 

tersebut disebabkan pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan 

pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak 

yang bersengketa.  

Pengintegrasian Mediasi di pengadilan dilakukan diluar 

persidangan (non litigasi) merupakan bagian dari proses hukum di 

pengadilan dengan terlebih dahulu melalui permohonan atau gugatan. 

Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan diluar lingkungan 

Pengadilan (tempat lain). Hal ini ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2008, Pasal 20 ayat (4) berbunyi ; “Jika para pihak memilih 

penyelenggaraan Mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada 

para pihak berdasarkan kesepakatan“. 
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b. Otonomi Para Pihak 

Otonomi para pihak maksudnya para pihak lah yang berhak untuk 

menentukan , menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses 

Mediasi. Demikian juga otonomi para pihak tercermin dalam memilih 

siapa yang berhak bertindak sebagai mediator dan para pihak berhak 

menentukan jumlah mediator, hal ini di jelaskan pada pasal 8 ayat 1, 

PERMA Nomor 1 tahun 2008 , yaitu: Para pihak berhak memilih 

mediator diantara pilihan-pilihan berikut: 

a). Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan yang 

bersangkutan,  

b). Advokad atau akademisi hukum,  

c). Profesi hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 

berpengalaman dalam pokok sengketa,  

d). Hakim Majelis perkara,  

e). Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau 

gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. 

Hal ini Penyelesaian sengketa melalui Mediasi bertujuan untuk 

memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-

perbedaan mereka secara peribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral 

(Mediator). Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan 

para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang 

disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian 

yang objektif dari keseluruhan situasi dan keadaan yang sedang 
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berlangsung selama dalam proses perundingan. Mediator harus tetap 

bersikap netral selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa 

para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan 

potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan 

persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak 

bernegoisasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.
61

 Posisi 

Mediator adalah pendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-

kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan pertengkaran.  

Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran 

penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan 

kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya 

membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama 

ikut menyelesaikan sengketa. 

c. Mediasi dengan iktikad baik 

Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi akan dapat berjalan 

dengan baik jika dilandasi oleh iktikad untuk menyelesaikan sengketa. 

Iktikad baik ini sangat besar manfaatnya untuk para pihak mencapai 

kesepakatan dan untuk mengakhiri persengketaan. Bahkan dalam 

Mediasi yang gagalpun sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. 

Kesediaan para pihak bertemu dan bertatap muka dalam suatu proses 

Mediasi menunjukkan adanya keinginan agar persengketaan cepat 

                                                           
61 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

hal. 121. 
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diselesaikan, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar 

persengketaan dan mempersempit perselisihan antar para pihak.  

Mediasi sebagai sarana dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi 

para pihak bersengketa antara lain: 

1) Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif 

murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 

pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 

2) Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan kepada kebutuhan mereka emosi atau 

psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada 

hak-hak hukumnya.  

3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka . 

4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan 

kontrol terhadap proses dan hasilnya.  

5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase 

sulit diperidiksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus. 

6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak 

yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 

7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang 
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dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga 

arbitrase. 

Keuntungan dan kemanfaatan itu dapat diperoleh apabila dilakukan 

prinsip-prinsip mediasi yang baik. David Sepencer dan Michael Brogan 

merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi 

yaitu : 

1. Prinsip kerahasiaan (confidentiality) 

Prinsip kerahasiaan dalam mediasi adalah segala sesuatu 

yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator 

dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diumumkan, 

disiarkan kepada publik, para pihak harus saling menjaga demikian 

juga mediator harus menjaga kerahasian atas segala yang 

ditemukannya dalam mediasi, bahkan akhir dari pelaksanaan 

mediasi, mediator harus menghancurkan dokumen-dokumen 

menyangkut para pihak bersengketa. Mediator juga tidak dapat 

dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam perkara yang ia 

prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi.  

PERMA No.1 Tahun 2008 juga menganut prinsip 

kerahasiaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) 

berbunyi :  

”Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-

pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum 

mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para 
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pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh 

disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak”.  

Prinsip ini harus ditegakkan agar para pihak terjamin dalam 

mengungkapkan PERMAsalahnya secara langsung dan terbuka 

sehingga tidak ada kekhawatiran dan keraguan para pihak yang 

bersengketa.  

2. Prinsip sukarela (Volunteer) 

Prinsip sukarela dimana masing-masing pihak yang bertikai 

datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri 

secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak 

lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa 

orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari 

persengketaan mereka, dan mereka datang untuk berunding atas 

pilihan mereka sendiri.  

Berbeda dengan PERMA No.1 Tahun 2008, mediasi justru 

menjadi keharusan bagi para pihak bersengketa sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) berbunyi :  

“Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini 

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR 

dan/atau Pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi 

hukum”.  

Ditegaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :  
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“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri 

kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh 

mediasi”  

Ketentuan tersebut apabila tidak dibarengi dengan 

pemahaman bagi para pihak bersengketa akan menimbulkan kesan 

keterpaksaan para pihak melakukan mediasi. Disinilah letak peran 

mediator dalam membuka acara mediasi dengan terlebih dahulu 

memberikan penjelasan agar para pihak melaksanakan mediasi 

secara suka rela bukan dengan karena kewajiban yang 

diperintahkan. Mediator harus mampu menciptakan rasa keinginan 

para pihak untuk mengakhiri persengketaannya secara cepat, 

murah, dan mengembalikan hubungan silaturahmi yang telah 

putus, sehingga para pihak merasakan mediasi sebagai suatu 

kebutuhan dalam menyelesaikan sengketanya. 

3. Prinsip Pemberdayaan (Empowerment) 

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau 

datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk 

menegoisasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai 

kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan para pihak dalam 

hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau 

jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. 

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap 
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masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan 

para pihak untuk menerima solusinya. 

4. Prinsip Netralitas (Neutrality) 

Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi harus bersifat 

netral, mediator hanya memfasilitasi perosesnya saja, memang 

mediator seyogiyanya berperan memberikan gambaran dan solusi-

solusi dalam menyelesaikan sengketa namun isinya tetap menjadi 

milik para pihak yang bersengketa, mediator tidak boleh memihak 

salah satu dan memponis benar atau salah dan tidak boleh 

mendukung pendapat salah satu pihak apalagi memaksakan 

pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. 

5. Prinsip Solusi Unik (a unique solution) 

Bahwa solusi yang dihasilkan dari pelaksanaan mediasi tidak 

harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari 

proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan 

lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak terkait 

dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. 

d. Efesiensi Waktu 

Masalah waktu merupakan salah satu factor penting dalam 

penyelesaian sebuah sengketa. Prinsif ini diatur dalam PERMA nomor 1 

tahun 2008 pasal 13 ayat 3 dan 4 yaitu paling lama Mediasi berlangsung 

paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk 

dan atas dasar kesepakatan para pihak masa Mediasi dapat diperpanjang 
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paling lama empat belas hari sejak berakhirnya masa 40 hari. Dalam 

melakukan proses Mediasi, harus melalui beberapa tahap yang secara garis 

besar dijelaskan oleh kegiatan utama atau fokus kegiatan-kegiatan setiap 

tahap yang oleh IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation) 

dalam meteri Pelatihan sertifikasi Mediator dikemukakan tahapan-tahapan 

Mediasi adalah sebagai berikut:
62

 

1). Memulai Sesi Mediasi;  

2). Merumuskan masalah dan menyusun agenda;  

3). Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak  

4). Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;  

5). Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;  

6). Proses tawar menawar akhir;  

7). Mencapai kesepakatan formal. 

Dalam tahapan memulai sesi Mediasi, Mediator terlebih dahulu 

memperkenalkan diri dan para pihak, selanjutnya Mediator memberikan 

pengertian Mediasi dan peran Mediator serta menjelaskan pengertian 

kaukus memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dan proses. 

Menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan 

para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral dan 

merundingkan kewenangan dengan para pihak. Ini disebabkan karena para 

pihak yang bersengketa masing- masing memiliki sudut pandang yang 

berbeda dengan pihak lain. Jika para pihak meminta seorang Mediator 

                                                           
62 Sri Mamudji, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, (Jakarta:Indonesian Institute for conflict 

Tranformation, 2012), hal. 20-25. 
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membantu mereka, maka mereka harus memiliki beberapa tingkat 

pengakuan yang mereka tidak mampu menyelesaikan dengan cara mereka 

sendiri dan bahwa intervensi pihak ketiga mungkin berguna.  

Kerahasiaan Mediasi harus dijelaskan oleh Mediator kepada para 

pihak, sehingga para pihak mengetahui kerahasiaan Mediasi dan 

menguraikan jadwal dan lama proses Mediasi serta menguraikan dengan 

jelas tata tertib perundingan.  

Selanjutnya Mediator merumuskan Masalah dan Menyusun Agenda. 

Mengidentifikasi permasalahan serta menentukan urutan permasalahan 

yang akan dibahas serta menyusun agenda perundingan. Mediator harus 

berusaha mengidentifikasikan masalah-masalah para pihak. Identifikasi 

masalah ini dapat dilakukan dengan cara wawancara guna mengumpulkan 

informasi tentang latar belakang sengketa. 

Sesi berikutnya adalah Mediator berusaha mengungkapkan 

Kepentingan tersembunyi para Pihak. Untuk mengungkapkan Kepentingan 

tersembunyi para Pihak, Mediator dapat dilakukakan dengan 2 (dua) cara, 

yaitu: Cara Langsung, yaitu Mengemukakan pertanyaan langsung kepada 

pihak dan Cara tidak langsung, yaitu Mendengarkan atau merumuskan 

kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para pihak.  

Mediasi merupakan permainan informasi atau disebut dengan 

teknik caucusing. Semakin banyak informasi mengenai sengketa tersebut 

yang diperoleh maka semakin besar kemungkinan untuk dapat 

menyelesaikannya. Oleh karena itu Mediator harus memasang kuping 
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lebar-lebar, dan jadilah sebagai pendengar yang baik. Jangan sekali-kali 

memotong pembicaraan dari pihak-pihak, biarkan saja ia mengeluarkan 

segala keluhan dan uneg-unegnya. Keuntungan lain dari penggunaan taktik 

caucusing ini Mediator dapat memanipulasi informasi dari pihak-pihak 

demi untuk tujuan-tujuan yang positif.  

Membangkitkan Pilihan-pilihan Penyelesaian Sengketa adalah sesi 

selanjutnya yang dilaksanakan Mediator. Setelah Mediator siap 

mengidentifikasikan masalah, Mediator dapat mendorong para pihak agar 

bersikap terbuka dan mencari alternative penyelesaian pemecahan masalah 

secara bersama (tidak bertahan pada posisi) dan jika para pihak tidak 

mampu merumuskan opsi-opsi penyelesaian untuk ditawarkan, Mediator 

dapat merancang opsi-opsi penyelesaian.  

Mediator membantu para pihak menganalisa pilihan-pilihan sengketa, 

menentukan pilihan penyelesaian serta mengingatkan para pihak agar 

bersifat realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak 

masuk akal. Sebagai pendengar yang aktif dengan tujuan memperoleh 

pemahaman yang jelas dari prespektif dan posisi para pihak pada tahap 

pengambilan penyelesaian, Mediator bekerja dengan para pihak untuk 

membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui dan 

diterima. Mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis 

yang adil dan memuaskan mereka dan membantu meyakinkan bahwa 

kesepakatan mereka adalah yang terbaik, Mediator membuat syarat-syarat 
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perjanjian seefisien mungkin, agar para pihak tidak ada yang merasa 

dirugikan. Mencapai Kesepakatan akhir adalah sesi terakhir dari Mediasi. 

e. Sertifikasi Mediator 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 5 menegaskan peran 

kedudukan Mediator dimana ada kewajiban bagi setiap orang yang 

menjalankan fungsi Mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukan 

keseriusan penyelesaian sengketa melalui Mediasi secara profesional. 

Mediator harus merupakan orang yang qualified dan memiliki integritas 

tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses 

Mediasi. 

Mediator yang menangani kasus atau sengketa di pengadilan mesti 

memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi 

oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 5 Peraturan MA No. 1 

tahun 2008: (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 

(3)dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator 

pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah 

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2) 

Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokad, 

akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, 

hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang 

menjalankan fungsi mediator. (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah 

lembaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. mengajukan 
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permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, b. 

Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti 

pendidikan atau pelatihan mediasi, c. sekurang-kurangnya telah dua kali 

melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di 

pengadilan, d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di 

pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pada sebuah pengadilan mesti ada sekurang-kurangnya 5 ( lima ) orang 

mediator. 

f. Tanggung Jawab Mediator 

Kewenangan mediator adalah sebagai berikut:  

1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.  

2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.  

3) Mengakhiri proses bilamana Mediasi tidak produktif lagi. 

Tugas-tugas mediator ini tercermin dalam ketentuan pasal 15 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, yaitu:  

1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan Mediasi 

kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. 

 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung 

berperan dalam proses Mediasi.  

3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau 

pertemuan terpisah selama proses Mediasi berlangsung.  
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4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan 

menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. 

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, 

mediator juga membantu para pihak memeriksa materi kesepakatan 

perdamaian tersebut untuk menghindari kesepakatan yang 

bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau 

yang memuat iktikad tidak baik.  

6. Tahapan-Tahapan Mediasi 

a. Tahapan Pra Mediasi 

Tahap Pra Mediasi yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan 

Pasal 12, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu tahap awal dimana pada 

sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan 

penjelasan kepada para pihak tentang apa yang dimaksud dengan 

Mediasi dan kewajiban para pihak menempuh Mediasi dalam 

berperkara. Selanjutnya para pihak diberi hak untuk memilih Mediator 

yang telah disusun dalam daftar Mediator yang telah ditetapkan oleh 

ketua Pengadilan yang berasal dari hakim pengadilan baik yang telah 

memiliki sertifikat Mediator maupun hakim yang belum bersertifikat 

Mediator dan dari berbagai kalangan dan bersertifikat serta memenuhi 

kriteria yang diatur dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 yang ada 

dalam daftar Mediator Pengadilan.  
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Setelah para pihak sepakat memilih mediator atau ketua majelis 

menunjuk mediator, maka ketua majelis membuat penetapan tentang 

penunjukan mediator dalam perkara yang sedang diproses dan guna 

memberikan kesempatan kepada mediator untuk menjalankan 

fungsinya, maka ketua majelis menunda persidangan dengan 

menetapkan hari sidang berikutnya dan memerintahkan para pihak 

untuk hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa 

dipanggil lagi oleh jurusita pengganti atau ketua majelis menunda 

persidangan untuk waktu yang akan ditentukan kemudian dan untuk itu 

para pihak akan dipanggil kembali oleh Jurusita Pengganti. Selanjutnya 

ketua majelis menutup persidangan.  

Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah 

antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para 

pihak,menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada 

masadepan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai 

perbedaanbudaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan 

tujuanpertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan 

rasaaman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan 

membicarakanperselisihan mereka.
63

 

b. Tahap-tahap Proses Mediasi 

Mediasi dalam litigasi dilaksanakan pada setiap tahapan litigasi dan 

majelis hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga 

                                                           
63 Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, PanduanMediator 

terampil Membangun Perdamaian. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,2006), hal. 63-67. 
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sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam PERMA 

No.1 Tahun 2008 Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.  

Setelah persidangan ditunda ketua majelis, maka para pihak 

dibantu oleh Petugas menemui mediator yang telah ditetapkan untuk 

mengadakan pertemuan di ruang Mediasi. Petugas menyerahkan resume 

perkara kepada Mediator dan selanjutnya Mediator mempelajari secara 

sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang 

menjadi pokok sengketa antara para pihak. Selanjunya mediator 

memulai sesi Mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan 

masing-masing pihak, selanjutnya mediator memeriksa surat kuasa 

khusus untuk Mediasi bila para pihak diwakili kuasa.  

Mediator menerangkan kepada para pihak tentang dan posisi 

dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap 

sengketa mereka, mengemukakan aturan Mediasi yang dapat disepakati 

bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap 

berada ditangan para pihak. Jika Mediator merasakan cukup atas 

informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dari para pihak, maka 

tugas Mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para 

pihak yang bersengketa guna menyelesaikan proses Mediasi. 

Proses Mediasi berlangsung, paling lama 40 (empat puluh) hari 

kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja, dan jika diperlukan atas dasar 
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kesepakatan para pihak, Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh 

dengan menggunakan alat komunikasi.
64

  

Apabila mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan 

mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai 

dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses 

mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib 

menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
65

 

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa 

materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan 

yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan 

setelah proses mediasi berjalan.  

Tahapan mediasi ini dimana para pihak hanyalah menjalankan 

hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam 

suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan yang dibuat para pihak harus 

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
66

 “Kesepakatan perdamaian 

berbentuk tertulis, pihak yang membuat kesepakatan perdamaian adalah 

pihak yang mempunyai kekuasaan serta seluruh pihak yang terlibat 

dalam perkara ikut dalam persetujuan perdamaian”. 

                                                           
64

 Lihat pasal 13 PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu : (1) 

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati,masing-

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepadamediator.(2) Dalam 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator,masing~masing pihak dapat 

menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.(3) Proses mediasi berlangsung paling 

lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh parapihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan(6).(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu 

mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3: (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu 

pemeriksaan perkara. (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan 

secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. 
65 Lihat pasal 17 ayat 2 PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
66 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, ( Jakarta Sinar Grafika, 2011), hal.229. 
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Pasal 1851 KUH Perdata menggariskan mengenai bentuk 

persetujuan, yaitu harus berbentuk akta tertulis, boleh akta dibawah 

tangan yang ditandatangani kedua belah pihak dan dapat juga berbentuk 

akta autentik, tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan dan 

setiap persetujuan yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak 

syah.
67

 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa undang-undang 

melarang persetujuan yang disampaikan secara lisan oleh para pihak 

sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA no 1 tahun 2008, Semua 

pihak yang ikut dalam persetujuan perdamaian harus pihak yang terlibat 

dalam perkara. Ketidakikutsertaan seluruh pihak, baik pihak Penggugat 

maupun pihak Tergugat dianggap mengandung cacat Plurium Litis 

Consorcium ( pihak tidak lengkap).71 Bertitik tolak dari ketentuan-

ketentuan diatas, apabila ternyata penetapan akta perdamaian yang 

dijatuhkan hakim mengandung cacat baik mengenai orang atau pokok 

perkaranya, maka dapat dijadikan alasan pembatalan putusan tersebut, 

dengan demikian akta perdamaian tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang. Terhadap kesepakatan perdamaian, para pihak dapat 

mengajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta 

perdamaian dan jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan 

perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, harus memuat klausula 

pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara selesai. 

                                                           
67 Pasal 1851 KUHPerdata ” Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan 

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang 

sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”. 
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KUH Perdata yang telah mengatur dan menentukan persyaratan 

syahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam 

pasal. 1320, 1321, 1851-1864, Yaitu: 

1. Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. 

Unsur-unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara 

sukarela (toesteming), kedua belah pihak cakap dalam membuat 

persetujuan (bekwamnied), objek persetujuan mengenai pokok 

yang tertentu (bepaalde onderwerp), berdasarkan alasan yang 

diperbolehkan (seorrlosofde oorzaak).
68

 Dengan demikian 

bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada 

setiap unsur esensialnya suatu persetujuan.
69

 

2. Perdamaian harus mengakhiri sengketa. 

Dalam pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg mengatakan bahwa 

apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat 

putusan perdamaian yang disebut dengan akte perdamaian. Akte 

yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa 

yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak 

maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak 

syah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. 

Putusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan majelis 

hakim, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam akte 

perdamaian ini dapat diwujudkan. 

                                                           
68   Pasal 1320 KUH Perdata 
69 Pada pasal 1321 KUH Perdata dipertegas bahwa persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak 

boleh mengandung unsur kekeliruan (dwaling ) paksaan (dwang) dan penipuan (berdrog). 
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3. Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah 

ada. 

Syarat untuk dapat dasar suatu putusan perdamaian itu 

hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah 

terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata 

terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan.Sehingga 

perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara di 

pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari 

suatu perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Bentuk 

perjanjian damai yang dapat diajukan ke depan sidang 

pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta 

dibawah tangan.
70

 

4. Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian). 

Dalam pasal 1851 KUH perdata disebutkan bahwa 

persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis 

dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan 

yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan 

demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila 

dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang 

berwenang. 

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi 

atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah 

                                                           
70 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta, Al 

Hikmah, 2000), hlm. 98. 
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dibuat olehpara pihak yang telah melakukan perdamaian itu, 

melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over 

sepenuhnya dan seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi 

dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah 

dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat 

sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan 

perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang 

menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai 

putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.  

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta 

perdamaian adalah:  

a). Berkekuatan hukum tetap. 

Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 

130 HIR ayat 2 yang dibuat di persidangan juga mempunyai 

kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan sejajar 

antara akta perdamaian dengan putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap membawa konsekwensi 

hukum terhadap akta perdamaian itu sendiri. Konsekwensi 

tersebut yaitu apabila salah satu pihak ingkar untuk 

melaksanakan isi yang telah dirumuskan dalam akta 

perdamaian, maka pihak lain dapat mengajukan permintaan 

eksekusi ke Pengadilan. Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH 
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Perdata, perdamaian diantara para pihak sama dengan 

putusan hakim yang pernghabisan. Hal ini ditegaskan dalam 

130 ayat (2) HIR dan pasal 152 RB.g, bahwa putusan akta 

perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang 

berkekuatan hukum tetap.
71

 

b). Mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Putusan akta perdamaian, sesaat setelah putusan 

dijatuhkan, kekuatan eksekutorial langsung melekat 

kepadanya, sehingga apabila putusan tidak ditaati dan 

dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya 

melalui eksekusi pengadilan. Pada dasarnya hanya putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang 

dapat dieksekusi. Putusan semacam itulah yang termasuk 

kategori memiliki kekuatan eksekutorial (executoriale 

kracht) untuk dilaksanakan. Oleh karena putusan itu 

menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk 

kemudian direalisasikan. Masalahnya, kekuatan mengikat 

suatu putusan belum memiliki arti apapun bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan bersangkutan apabila putusan tersebut 

tidak dapat dieksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa 

yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan alat-alat 

negara dalam rangka menjalankan putusan yang telah 

                                                           
71 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup permasalahan dan eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta, 

Gramedia,1995), hal. 279. 
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mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan paksa tersebut 

baru akan dipilih apabila pihak yang kalah tidak mau 

menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. 

Sedangkan apabila pihak yang kalah bersedia mentaati isi 

putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi tidak 

dilakukan. 

c). Tidak dapat dibanding.  

Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, 

tertutup upaya hukum baik banding maupun kasasi, 

sehingga putusan perdamaian merupakan putusan tertinggi, 

dengan demikian penyelesaian perkara melalui system ini 

sangat efektif dan efesien karena dapat langsung diminta 

eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi 

perjanjian secara suka rela. 

c. Tahap Akhir Hasil Mediasi. 

Tahap ini merupakan tahap di manapara pihak hanyalah 

menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan 

bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Maka hasil akhimya ada dua 

kemungkinan: 

1. Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumaskan secara 

tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 

17 ayat (1)) 
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2. Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang 

menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal (Pasal 14 ayat 

(1)) 

7. Tindakan Majelis Pemeriksa Perkara Pasca Mediasi. 

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para 

pihak menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu 

akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, 

sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam 

kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan 

atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan 

penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai (Pasal 

17 ayat 5 dan 6).  

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan 

mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka 

majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum 

acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan majelis masih 

mendorong para pihak untuk berdamai atau mengusahakan perdamaian 

hingga sebelum pengucapan putusan (Pasal 18 ayat l-3), 

8. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan PK 

Jika para pihak bersepakat untuk menempuh upaya perdamaian 

sedangkan perkara sedang berada dalam proses upaya hukum banding, 

kasasi atau peninjauan kembali tetapi belum diputus, maka para pihak 

wajib menyampaikan secara tertulis kehendaknya itu kepada Ketua 
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Pengadilan Agama yang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 21 

ayat 1-2).  

Majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi atau 

peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang 

bersangkutan selama 14  (empat belas) hari kerja sejak menerima 

pemberitahuan tentang adanya kehendak para pihak untuk menempuh 

upaya perdamaian (Pasal 21 ayat 4). 

9. Mediasi Dalam Perkara Perceraian 

Perkara perceraian termasuk perkara contentius
72

 dan termasuk 

karakteristik sengketa emosional. Dalam sengketa perkara perceraian, 

kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperative yakni sebagai 

beban yang diwajibkan oleh undang-undang/hukum kepada majelis hakim 

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karena itu 

upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal. 

Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,maka agar majelis hakim 

mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan 

seluk beluk perselisihan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dalam 

upaya mendamaikan, undang-undang pun memerintahkan agar 

menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri 

                                                           
72 Perkara contentius adalah suatu perkara yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang 

bersengketa. disebut juga dengan perkara gugatan. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan 

Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 41 
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itu untuk didengarkan keterangannya. Bahkan untuk perkara syiqaq,
73

 

Majelis Hakim dapat menunjuk keluarga kedua belah pihak untuk diangkat 

menjadi hakam, kemudian hakam inilah yang secara intensif akan 

mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya kemudian 

disampaikan kepada majelis hakim. Hal tersebut senada dengan Q.S. An-

Nisa‟:35, 

                      

                    

 

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) 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.”(Q.S. An Nisaa‟/4:35).
74

 

Adapun apabila perkara perceraian itu karena alasan zina, cacat 

badan, atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya, maka upaya perdamaian oleh majelis hakim tetap saja harus 

dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak 

dituntut secara optimal, apa yang dilakukan hanya sebagai suatu kewajiban 

moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum.  

                                                           
73 Merupakan perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang 

juru damai (hakam). Lihat Syahrizal Abbas, Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syarai’ah, Hukum Adat, dan 

Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 184 
74 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 123 
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Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan 

(zaken recht), maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan 

perdamaian yang dibuat serta telah disepakati kedua belah pihak yang 

kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian berkekuatan 

eksekutorial. Lain halnya dengan perkara yang menyangkut dengan status 

seseorang (personal recht) seperti dalam perkara perceraian ini, maka 

apabila terjadi perdamaian, tidak perlu dibuat akte perdamaian yang 

dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu 

perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan 

tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal 

bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap 

setia, melarang supaya tidak mencaci maki, ngomel, dan lain sebagainya, 

karena hal-hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte 

perdmaian, dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte 

perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi. Selain itu akibat dari berbuat 

dan tidak berbuat yang demikian itu tidak mengakibatkan putusnya 

perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk 

perceraiannya.
75

 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk 

mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah 

dengan jalan mencabut perkara tersebut oleh Penggugat/Pemohon, 

                                                           
75

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta:Yayasan Al-Hikmah , 2000), hal. 104 
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pencabutan perkara karena damai (rukun kembali) ini, haruslah dibuatkan 

penetapan oleh majelis hakim. 

10. Manfaat Mediasi 

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa 

yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan 

karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif 

penyelesaian sengketa antara lain, yaitu: 

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang 

lain 

2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk 

menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi 

3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk 

menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul 

dikemudian hari. 

4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang 

merupakan dasar dari suatu sengketa 

5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak 

yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan 

dendam
76

 

6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat 

acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang 

sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa 
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membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama 

pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena 

tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka 

menjadi perhatian publik. 

7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian 

berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak 

kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan 

mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.
77

 

8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan 

yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi 

adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar 

menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka 

kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta 

perdamian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan 

eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan 

(proses litigasi). 

9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal 

membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai 

dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk 

menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar 

putusannya selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar 
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biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama 

besar”. 

10. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa 

terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan 

perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung. 

11. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri 

masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa 

daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti 

pengacara.
78
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris 

atau yuridis sosiologis. Menurut Mudjia Rahardjo istilah empiris artinya 

bersifat nyata dengan makna lain adalah usaha mendekati masalah yang 

diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang 

hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan hukum empiris harus 

dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan tehnik lapangan. 

Peneliti harus melakukan kunjungan kepada masyarakat dan 

berkomunikasi dengan anggota masyarakat.
79

 Sedang Cik Hasan Bisri 

menyatakan bahwa penelitian sosiologis atau empiris telah 

menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau 

fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan 

konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.
80

  

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik 

berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

wilayah penelitian.
81

 Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian 
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dan pemahaman yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki 

suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, laporan 

menggunakan prosedur secara terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan 

dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang 

dialami.
82

  

Penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan hipotesis tetapi 

menekankan kepada pengumpulan data faktual yang ada untuk 

mendeskripsikan kejadian sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif, kehadiran peneliti sedapat mungkin tidak mengubah suasana 

yang ada, dengan berbagai teknik pengumpulan data secara wajar oleh 

peneliti sebagaimana adanya. 

C. Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 

informasi diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :
83

 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.
84

 

Yang menjadi informan utama ada 10 (sepuluh) orang yaitu hakim 

mediator dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu serta 
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beberapa pihak yang bercerai yang berhubungan langsung dengan 

materi yang penulis kaji. Diantaranya adalah pak Salim Muslim,  pak 

rozali, Drs. Kamardi, SH. MA, hakim mediator yang terlibat secara 

langsung dalam pelaksanaan mediasi. Yuli, S.Ag, M.H, Sri Andriani, 

SH, Merli Dolianti, SH, Rosmawati, S.H, dan beberapa pasangan yang 

melakukan mediasi diantaranya Ibu Nevia, Ibu Sukmawati dan Ibu 

Aulia. Sumber ini memiliki kedekatan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Oleh karena itu data utama penelitian ini diperoleh dari  

informan utama penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah 

dan disajikan oleh pihak lain baik bentuk maupun isi data sekunder 

telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti 

selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, 

pengelolaan, analisa maupun kontruksi data.
85

 

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang 

data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu dokumen 

(berkas, arsip, salinan penetapan dan data mediator yang melakukan 

mediasi) perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama 

Bengkulu yang diputus secara litigasi maupun berhasil dicabut dengan 

alasan rukun atau damai sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 

2008. Selain itu bahan pustaka atau buku literatur, artikel, internet, 

                                                           
85 Soerjono soekonto, pengantar penelitian hukum (cet,Ke-3,Jakarta:UI Press,1986),hal.  10 



92 
 

majalah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang dapat 

menunjang serta berkaitan dengan materi yang diteliti. 

D. Jumlah Responden Penelitian  

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2007),
86

 desain kualitatif 

memiliki sifat yang luwes, oleh sebab itu tidak ada aturan yang pasti 

dalam jumlah sampel yang harus diambil untuk penelitian kualitatif. 

Jumlah sampel sangat tergantung pada apa yang dianggap bermanfaat dan 

dapat dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia.  

Jumlah responden penelitian ini adalah beberapa pihak yang telah 

dimediasi oleh pengadilan yang dinyatakan berhasil dan gagal dalam 

perceraian. Alasan utama pengambilan jumlah responden tersebut adalah 

adanya keterbatasan dari peneliti sendiri baik itu waktu, biaya, maupun 

kemampuan peneliti sendiri.  

Penelitian Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah pengambilan sampel berdasarkan teori, atau berdasarkan konstruk 

operasional (theory- based/ operational construct sampling). Sampel 

dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori atau konstruk 

operasional sesuai studi-studi sebelumnya atau sesuai dengan tujuan 
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Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,2007), hal. 57 



93 
 

penelitian. Hal ini dilakukan agar sample sungguh-sungguh mewakili 

(bersifat representative terhadap) fenomena yang dipelajari.
87

  

E. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Bengkulu. Karena di Pengadilan Kelas IA Kota bengkulu ini 

melakukan mediasi sebelum keputusan penceraian, menurut saya menarik 

untuk diteliti apakah telah efektif mediasi sebagai pencegahan perceraian 

yang dilakukan oleh pengadilan Agama kelas IA Kota Bengkulu. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1) Pengamatan (observasi) 

 Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat non 

partisipan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati lingkungan 

pengadilan. Penggunaan metode observasi ini dengan alasan peneliti 

dapat lebih mengenal dunia sosial dan prilaku yang menjadi fokus 

penelitian ini. Peneliti sewaktu-waktu berbaur dengan subjek 

penelitian ketika proses belajar mengajar belangsung. 
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 Pada tahap ini penulis juga melakukan catatan-catatan 

lapangan yang memuat kegiatan Proses Mediasi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama kelas IA Kota Bengkulu.  

2) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) digunakan untuk mendapatkan 

keterangan atau informasi dari informan dengan cara bertanya secara 

langsung. Melalui wawancara ini, peneliti mencari data dengan 

berkomunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan 

para informan yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis 

kaji. 

3) Dokumentasi 

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga 

melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data 

dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data, dengan membaca 

dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok 

permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan secara langsung. Kaitannya dengan 

penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang 

perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Bengkulu 

yang berhasil dicabut dengan alasan damai atau rukun. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis Data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan:
88

 untuk menganalisa data yang 

telah terkumpul diperlukan teknik analisis data sebagai berikut: 

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan analisis 

deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh 

dalam penelitian, kemudian membandingkannya. Serta menggunakan pola 

pikir deduktif , yaitu menggambarkan hasil penelitian teori yang bersifat 

umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Lebih 

jelasnya, dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan teori 

berdasarkan Perma Nomor I Tahun 2008, kemudian mendiskripsikan 

bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Bengkulu, serta apa saja faktor-faktor yang pendukung dan 

penghambat pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian tersebut. 
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BAB IV 

PEMAPARAN HASIL DAN ANALISA 

 

A. Pemaparan Hasil Wawancara 

Dalam metode penelitian, penulis menggunakan salah satu cara untuk 

mendapatkan data yang akurat yaitu dengan sumber data, salah satunya data 

primer.  Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.
89

 

Pada wawancara dengan para informan, ada sepuluh orang yang 

menjadi informan utama dalam penelitian ini, diantaranya ada tiga hakim 

yang diwawancarai oleh penulis yaitu bapak Salim Muslim,  bapak rozali dan 

Drs. Kamardi, SH. MA, hakim mediator yang terlibat secara langsung dalam 

pelaksanaan mediasi. Dan empat pegawai Pengadilan, bapak Yuli, S.Ag, 

M.H, Sri Andriani, SH, Merli Dolianti, SH, Rosmawati, S.H, dan beberapa 

pasangan yang melakukan mediasi diantaranya ibu nevia, ibu sukmawati dan 

ibu aulia. 

Wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

 Berbicara tentang yuridis, ketiga hakim mediator yang 

diwawancarai penulis sepakat mengatakan bahwa PERMA Nomor 01 

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang memiliki 
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kekuatan yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara, 

karna jika tidak dilaksanakan akan menjadikan putusan pengadilan batal 

demi hukum. 

Mereka juga mengatakan bahwa PERMA ini tidak perlu 

ditingkatkan menjadi sebuah undang-undang karna dalam beberapa hal 

akan memperpanjang rantai penyelesaian masalah dan akan sangat 

mengikat begitu juga dengan perkembangan hukum yang sangat cepat. 

Didalam mengenalkan tentang prosedur mediasi, Mahkamah Agung juga 

telah melakukan sosialisasi kepada para hakim mediator di pengadilan 

dengan membentuk pelatihan dan pertemuan disemua tingkatan baik MA, 

PTA dan PA. 

Penulis pernah bertanya kepada pak Salim Muslim selaku hakim 

mediator tentang keefektifan PERMA ini di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas 1A, beliau menjawab bahwa PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ini 

telah berjalan secara efektif di Pengadilan Agama Kota Bengkulu karna 

setiap perkara yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara harus 

diperintahkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum 

pemeriksaan pokok masalah. Hakim mediator lain pak Kamardi juga 

mengatakan karna masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang 

sama yaitu sama-sama merasa ingin lebih memperlancar proses beracara 

dipersidangan. Walaupun data hasil diberlakukannya mediasi bagi pihak 

yang bercerai masih sangat diluar harapan hanya berkisar antara 10-20% 
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an begitu menurut Merli Dolianti, SH dan Rosmawati, S.H, selaku panitera 

di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. 

Walaupun hasil keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A  masih sangat sedikit, para hakim mediator tetap 

melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai mediator karna mereka 

sangat paham tentang makna mediasi dan tugas seorang mediator, menurut 

pak Salim Muslim dan pak rozali mediasi adalah upaya perdamaian guna 

mencari titik temu dalam masalah yang disengketakan sedangkan mediator 

sebagai jembatan atau penengah dalam mencari solusi, begitu juga pak 

kamardi mengatakan bahwa mediator berfungsi sebagai fasilitator, 

motivator dan penengah (wasit). Selain memahami makna pentingnya 

mediasi, pak kamardi juga mengatakan tentang perlunya mediasi karna 

mendamaikan para pihak di persidangan sangat terbatas waktunya, tetapi 

dengan mediasi sangat leluasa dan bisa dilakukan secara parsial. Hampir 

sama yang dikatakan oleh pak kamardi, pak rozali mengatakan dengan 

mediasi lebih rileks dan terbuka, sehingga perdamaian lebih mudah di 

wujudkan.  

Pada umumnya mediasi dilakukan dalam ruangan terutup dan 

hanya satu hari, bila keadaan tertentu bisa lebih ungkap pak Salim 

Muslim, sedangkan pak kamardi menambahkan batas waktunya maksimal 

40 hari. Pak Salim juga mengatakan jika salah satu pihak tidak hadir 

dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dijalankan, kalaupun bisa 

mungkin ada verstek/tanpa hadirnya tergugat. Begitu juga yang 
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disampaikan oleh ibu Rosmawati tentang ketidak hadiran salah satu pihak 

dalam mediasi menjadi hambatan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu 

Penulis juga bertanya tentang tindakan apa yang dilakukan jika 

dalam mendamaikan para pihak yang berperkara menemui jalan buntu, 

pak Salim Muslim dan pak Rozali mengatakan dalam PERMA ada 

tahapan kaukus (pertemuan sepihak), dimana mediator dapat menggali 

keinginan/hal-hal yang mendalam mendengar suara secara terpisah dan 

masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama. Sedangkan pak 

kamardi mengatakan jika menemui jalan buntu langsung melanjutkan 

kepersidangan. Penulis juga menanyakan tentang pengaruh diadakannya 

kaukus terhadap para pihak, pak Salim Muslim dan pak Rozali 

mengatakan bahwa kaukus dapat meredahkan emosi para pihak,sedangkan 

pak kamardi menambahkan dengan kaukus masing-masing pribadi lebih 

terbuka dalam menyampaikan permasalahannya.  

Pak Salim Muslim mengatakan bahwa faktor yang mendukung 

keberhasilan mediasi adalah itikad baik dari para pihak sendiri serta 

kesadaran akan masing-masing terhadap kekurangannya sehingga dapat 

saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Pak rozali juga 

menambahkan  terutama bagi pihak penggugat yang masih bisa 

memaafkan dan menerima pihak tergugat untuk kembali bersama. 

Sedangkan pak Kamardi mengatakan tentu karna tehnik mediator dan juga 

faktor sosiologis, psikologis, moral dan kerohanian dari para pihak yang 

berperkara. 
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Begitu juga sebaliknya, faktor yang menyebabkan kegagalan dalam 

mediasi selain salah satu pihak yang sangat kuat keinginannya untuk 

bercerai, karna masalah keadaan rumah tangga yang sudah sangat komplek 

dan kedua belah pihak sudah ingin mengakhiri pernikahannya ungkap pak 

Salim Muslim dan pak rozali. Lain halnya dengan yang dikatakan oleh pak 

Kamardi para pihak tidak bisa diredam emosinya, sehingga para pihak 

tidak mau menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa 

benar sendiri, dan juga pihak penggugat sudah tidak bisa memaafkan lagi 

pihak yang tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.  

Para hakim mediator juga mengomentari tentang sarana dan 

fasilitas di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, 

mereka sepakat bahwa ruang mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas 1A cukup, walupun ada sedikit kekurangan karna ruang mediasi 

baru ada satu dan didalamnya difungsikan satu meja sebagai tempat 

mediasi. Selain itu penulis juga bertanya soal respon para pihak selama 

menjalani proses mediasi, pak Salim Muslim mengatakan ada yang 

menerima dengan senang hati dan ada pula yang menganggap tidak perlu 

karna sudah sangat keras ingin bercerai, begitu juga dengan pak Rozali, 

beliau juga mengatakan ada yang dengan kooporatif dan senang sekali  

untuk melakukan mediasi dan ada pula yang menolak untuk mediasi, 

menurut pak Kamardi sebagian besar para pihak merasa puas. 

Melihat hasil data mediasi yang ada di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A  yang masih sangat sedikit sekali keberhasilan dari 
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mediasi, penulis penasaran faktor apa yang menyebabkan para pihak tidak 

dapat didamaikan lagi dengan mediasi, para hakim mediator yang 

diwawancarai sepakat mengatakan keduanya sudah sama-sama kuat 

kehendaknya untuk saling bercerai dan masing-masing pihak merasa 

diposisi yang benar. Pak Salim Muslim dan pak Rozali juga mengatakan 

bahwa masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 

1A belum siap dengan proses mediasi, karna tidak semua pihak siap untuk 

dilakukan mediasi, mereka menginginkan perkara cepat selesai dan juga 

tidak semua pihak memahami maksud dan tujuan dari mediasi. Sedangkan 

pak Kamardi mengatakan bahwa masyarakat sudah siap dengan proses 

mediasi karna mereka membutuhkan pencerahan dan kemudahan dalam 

proses perkara mereka. 

Wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

Diawal pertemuan penulis menanyakan tentang statistik perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, mereka sepakat bahwa 

statistik perkara perceraian dapat dilihat melalui laporan tahunan atau 

bulanan, sedangkan ibu merli dan bu rosmawati menambahkan bahwa 

statistik perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

sangat banyak sekali. 

Selajutnya penulis bertanya terkait upaya Pengadilan Agama Kelas 

1A Kota Bengkulu dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui 

mediasi ini, pak yuli, ibu rosmawati, ibu sri dan ibu merli sangat 
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mendukung adanya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, 

mediasi merupakan suatu hal yang paling baik dilakukan untuk mencari 

solusi. Mereka juga mengatakan fungsi dan manfaatnya yaitu menciptakan 

kedamaian dan kerukunan diantara para pihak. Penulis juga menanyakan 

tentang syarat pelaksanaan mediasinya, bu merli dan bu rosmawati 

mengatakan syarat pelaksanaan mediasi yaitu adanya mediator yang telah 

ditunjuk untuk menyelasaikan sengketa. 

Mengenai jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, pak Yuli 

dan ibu Rosmawati mengatakan pengadilan akan memanggil kembali 

pihak tersebut. Penulis juga bertanya jika mediasi tidak berhasil 

mendamaikan para pihak yang berperkara, pak Yuli, ibu Rosmawati, ibu 

Sri dan ibu Merli mengatakan jika mediasi tidak berhasil mendamaikan 

maka ketua majlis akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara 

litigasi. Dan ini merupakan hambatan yang ditemui Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A  dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. 

Mereka juga mengatakan tentang wajibnya mediasi untuk dilaksanakan 

karna jika tidak  maka keputusan dapat batal demi hukum. 

Selanjutnya penulis menanyai upaya lain selain mediasi untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa, pak Yuli, ibu Rosmawati, ibu 

Sri dan ibu Merli mereka mengatakan bahwa upaya yang dilakukan  oleh 

pengadilan untuk mendamaikan adalah mendorong para pihak untuk terus 

melakukan mediasi sepanjang perkara beum diputus oleh hakim. 



103 
 

Melihat data mediasi di pengadilan penulis bertanya mengenai 

rendahnya keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian, pak Yuli 

mengatakan itu semua tergantung oleh para hakim mediator dalam 

memberikan pengarahan kepada para pihak yang bersengketa, dan juga 

para pihak yang bersengketa yang tidak mau berdamai dan hanya 

menginginkan perceraian. Menurut ibu Rosmawati dan ibu Merli salah 

satu pihak yang sangat kuat keinginannya untuk bercerai, karna masalah 

keadaan rumah tangga yang sudah sangat komplek dan kedua belah pihak 

sudah ingin mengakhiri pernikahannya. Sedangkan ibu Sri mengatakan 

para pihak tidak bisa diredam emosinya, sehingga para pihak tidak mau 

menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri, 

dan juga pihak penggugat sudah tidak bisa memaafkan lagi pihak yang 

tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.  

Menurut pak Yuli, ibu Rosmawati, ibu Sri dan ibu Merli 

masyarakat sudah paham tentang mediasi, bahwa mediasi akan terus 

dilakukan selama perkara belum diputus oleh hakim. Sedangkan 

mekanisme pelaksanaannya hakim mediator melakukan mediasi terhadap 

para pihak dan memberikan berbagai saran bagi para pihak agar mereka 

mau berdamai lagi. Tapi terkadang para pihak banyak yang tidak mau 

bermediasi lagi karna keinginan yang kuat untuk bercerai. 

Mengenai hasil mediasi yang selam ini dilakukan Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas 1A, pak Yuli mengatakan ada perkara-perkara 

yang dapat mencapai titik temu/dapat selesai melalui mediasi, ibu 
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Rosmawati dan ibu Sri mereka mengatakan hasilnya masih sangat sedikit 

sekali jauh dari yang diharapkan. Sedangkan ibu merli mengatakan 

mediasi yang dilakukan pengadilan sudah bagus walaupun hasil 

keberhasilannya masih sangat kecil tapi setidaknya ada tindakan yang 

dilakukan pengadilan untuk mencegah perceraian. 

Penulis juga bertanya tentang hambatan yang dirasakan mediator 

ketika melakukan mediasi terhadap para pihak, pak Yuli, ibu Rosmawati, 

ibu Sri dan ibu Merli mengatakan  para pihak tidak bisa diredam 

emosinya, sehingga para pihak tidak mau menerima lagi masukan-

masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Sedangkan upaya yang 

dilakukan mediator hanya bisa memberikan pengarahan dan membujuk 

para pihak agar bisa berdamai dan rukun lagi. 

Wawancara dengan pihak yang berperkara 

Tidak hanya hakim mediator dan para pegawai di pengadilan saja, 

penulis juga berusaha mewawancari pihak-pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, ada tiga pasangan yang penulis 

wawancarai, pasangan pertama (ibu nevia,), pasangan kedua (ibu 

sukmawati) dan pasangan ketiga (ibu aulia). Ketika penulis menanyakan 

tentang makna mediasi, tidak semua pasangan memahaminya, pasangan 

pertama menjawab “ saya tahu apa itu mediasi, tapi belum paham bener, 

saya tahunya kalau mau sidang di pengadilan itu memang awalnya ada 

mediasi dulu karna disuruh hakim “. Pasangan kedua mengatakan bahwa 
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dia hanya mengikuti peraturan dari pengadilan saja agar perkaranya cepat 

selesai. Sedangkan pasangan yang ketiga mengatakan bahwa tdak perlu 

lagi dilakukan mediasi karna sudah malakukan mediasi diluar pengadilan 

(dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama). 

Selain itu juga pemahaman mereka terhadap mediasi yang telah 

dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A kepada mereka pun 

bermacam-macam, pasangan pertama dan ketiga mengatakan bahwa 

mediasi adalah proses tawar menawar atau negosiasi antara pihak 

penggugat dan tergugat dalam suatu perkara dalam mencari solusi. 

Sedangkan pasangan kedua mengatakan bahwa mediasi adalah untuk 

menyatukan pasangan yang hendak bercerai dengan perantara mediator 

dari pengadilan. 

Setelah mereka menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A, mereka sepakat bahwa menurut mereka mediasi tidak 

perlu dilaksanakan lagi, karna mereka sudah melakukan mediasi di luar 

pengadilan, dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, 

dll. 

Mengenai upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas 1A dalam pencegahan perceraian melalui mediasi, pasangan 

pertama mengatakan upaya yang dilakukan pengadilan untuk mencegah 

perceraian sangat bagus, tetapi jika sudah ada bukti-bukti bahwa 

penggugat bersalah menurutnya tidak perlu lagi melakukan mediasi, begitu 
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juga pasangan kedua sangat setuju adanya mediasi karna ada tindakan dari 

pengadilan, sedangkan pasangan ketiga mengatakan hal yang sama dengan 

pasangan pertama dengan sedikit menambahkan kalau kedua pasangan itu 

sudah tidak cocok lagi dan sama-sama ingin bercerai maka tidak perlu 

dilakukan mediasi. 

Penulis juga bertanya tentang harapan terhadap upaya yang 

dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dalam mencegah 

perceraian melalui mediasi, pasangan pertama dan ketiga mengatakan jika 

sudah ada bukti-bukti bahwa penggugat bersalah atau kedua pasangan itu 

sudah tidak cocok lagi dan sama-sama ingin bercerai menurutnya tidak 

perlu lagi melakukan mediasi, pasangan kedua berharap bahwa upaya 

yang dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dalam mencegah 

perceraian melalui mediasi perlu ditingkatkan lagi. 

Selanjutnya penulis bertanya adakah mereka didampingi oleh kuasa 

hukum, ketiga pasangan mereka sepakat mengatakan tidak, karna menurutnya 

tidak perlu. Mengakhiri wawancara dengan ketiga pasangan ini, penulis 

menanyakan kesan mereka terhadap adanya mediasi di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Kota Bengkulu, pasangan pertama mengatakan lumayan bagus 

karna ada tindakan pencegahan, tapi kalau sudah cocok untuk apa 

dipaksakan. Pasangan kedua dan ketiga juga mengatakan hal yang sama 

dengan sedikit menambahkan seolah-olah mediasi di pengadilan yang 

dilakukan oleh mediator sedikit lebih memaksa dan mengarah untuk tidak 

bercerai. 
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B. Analisa Efektivitas Mediasi dalam pencegahan perceraian yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

1. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008  

Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang 

berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. 

Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung, yang berbunyi: 

“Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan 

atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya 

peradilan”.
90

  

Mengenai kategori PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 7 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Tentang hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
91

 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut: 

                                                           
90 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 
91 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali 

Perkara Perdata, cet.II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.165-167.  
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Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai 

berikut:  

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;  

c. Peraturan Pemerintah;  

d. Peraturan Presiden;  

e. Peraturan Daerah.  

Demikian hierarki peraturan perundang-undangan an sich 

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, apa 

yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat final dan 

limitatif karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang 

diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.  

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4), berbunyi sebagai berikut:
92

 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi”.  

                                                           

92 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  
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Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi sebagai 

berikut:  

“Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, 

antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank 

Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat 

yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-

undang”.  

Bertitik tolak dari Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan tegas dinyatakan 

bahwa PERMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. 

Bila dilihat konsideran PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat diketahui bahwa salah satu dasar 

diaturnya mediasi dalam PERMA adalah Reglemen Indonesia yang 

diperbaharui (HIR) Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:
93

 

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, 

maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan 

menperdamaikan mereka itu”.  

 

                                                           
93  R. Tresna, Komentar HIR.( Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Cet. Ke-18), hal. 110 
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Selanjutnya ayat (2) mengatakan:  

“Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu 

pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah 

pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka 

surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan 

hakim yang biasa”.  

Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak selamanya mampu memberi penyelesaian 

hukum yang timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat (rapidly 

social change). Berikut penjelasannya:
94

 

Pertama, peraturan perundang-undangan langsung konservatif. 

Sesaat setelah peraturan perundang-undangan diundangkan maka: 

ketentuan peraturan perundang-undangan itu langsung menjadi huruf atau 

kalimat mati, sedang pada sisi lain kebutuhan permasalahan sosial 

ekonomi kehidupan masyarakat berkembang terus tanpa henti, sehingga 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai lagi 

sebagai hukum yang hidup (living law) yang mampu menjembatani antara 

rumusan peraturan perundang-undangan dengan perubahan sosial ekonomi 

yang terjadi;  

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan demikian, apabila 

kekuasaan penafsiran dianggap kurang efektif membina keseragaman 

                                                           
94 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali 

Perkara Perdata, cet.II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal .167-169 



111 
 

opini hukum (unified legal opinion) dan keseragaman kerangka hukum 

(unified legal frame work) di antara putusan pengadilan, lebih tepat MA 

mengeluarkan peraturan.  

Kedua, tidak ada undang-undang yang sempurna. Kapan pun dan 

dimanapun tidak pernah manusia mampu membuat dan mencipta 

peraturan perundang-undangan yang sempurna.  

Ketiga, yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan 

adalah kekuasaan kehakiman melalui peradilan. Sesuai dengan kedudukan 

yang diberikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

kepada kekuasaan kehakiman untuk menyenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the law and justice), maka 

berdasarkan konstitusi yang berwenang untuk menegakkan kebenaran dan 

keadilan (to enforce truth and justice) yang terkandung dalam suatu 

peraturan perundang-undangan adalah pengadilan melalui hakim. Oleh 

karena itu, sejak peraturan perundang-undangan diundangkan dan 

dinyatakan berlaku, yang berwenang menentukan benar tidaknya dan adil 

tidaknya peraturan perundang-undangan dalam penerapan, langsung 

berpindah ke pundak kekuasaan kehakiman/badan peradilan. Sedang 

pembuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan berada di 

belakang sebagai penonton. Sehubungan dengan itu, apabila ternyata 

peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan 

maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, 
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dianggap tepat apabila MA mengeluarkan peraturan yang bersifat 

komplementer (complementary).  

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak  

yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, 

maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.
95

 

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus 

diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan 

upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam 

menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi 

terbaik bagi mereka.
96

 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai 

alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada 

daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

                                                           
95 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 9 Mei 2016.  
96 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 25 April 2016. 
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b. Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat final dan limitatif, 

karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui 

keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.  

c. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan 

perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan 

perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi 

kekosongan hukum.  

d. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak 

bertenangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.  

2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.  

1) Tahap Pendaftaran Perkara Tahapan pendaftaran perkara di pengadilan 

Agama Kota Bengkulu, terdiri dari: 

a. Pendaftaran. 
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Sistem penerimaan perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

menggunakan sistem Meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari 

Meja I, Meja II dan Meja III .
97

 

Selanjutnya menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama tugas-tugas meja I, meja II dan meja III 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Meja I, bertugas: 

a) Menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan 

banding, permohonan kasasi dan permohonan peninjauan 

kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak 

ketiga. 

   b) Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan 

berkas.  

c) Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara.  

2) Meja II, bertugas:  

a) Menerima Surat Gugatan/Permohonan yang telah 

distempel Nomor perkara dan tindasan pertama SKUM dari 

Meja I (Kasir). 

b) Mencatat surat Gugatan/Permohonan dalam register 

yang bersangkutan serta memberi Nomor Register pada 

map berkas perkara.  

c) Mencatat/menulis semua Buku Register Perkara.  

d) Mencatat semua kegiatan penyelesaian perkara 

berdasarkan laporan dari Penitera/Panitera Pengganti. 

3) Meja III, bertugas:  

a) Menerima berkas perkara yang telah selesai diminutasi 

oleh Panitera Pengganti, apabila dokumen elektroniknya 

belum diserahkan oleh Panitera Pengganti, maka petugas 

Meja III tidak boleh menerima berkas perkara tersebut 

                                                           
97

 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung 

RI Direktotar Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hal.1 
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sampai dokumen elektroniknya selesai dan diserahkan 

kepada petugas meja III bersama-sama dengan berkas 

perkara yang telah diminutasi.Karena yang dimaksud 

dengan minutasi tersebut adalah selain pengaslian dari 

berkas perkara tersebut juga harus dibuatkan putusan asli 

dalam bentuk softcopy/ kepingan CD sebagai dokumen 

elektronik.  

b) Menyimpan berkas perkara kedalam box untuk 

keperluan arsip. 

c) Menyimpan dalam box khusus berkas perkara 

pelaksanaan izin ikrar talakyang dicatat dalam buku kendali 

khusus untuk itu. Apabila telah berkekuatan hukum tetap 

berkas tersebut diserahkan kembali kepada Panitera 

Pengganti melalui Panitera Muda Hukum secara berjenjang 

dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang telah ditunjuk 

untuk pelaksanaan sidang ikrar talak. Apabila Pemohon 

tidak hadir pada persidangan tersebut, Panitera Pengganti 

membuat Berita Acara Persidangan atas ketidak hadiran 

Pemohon dan berkas perkara tersebut diserahkan kembali 

kepada Meja III.  

d) Membantu Panitera muda hukum membuat laporan. 

b. Penetapan Majelis Hakim. 

Penetapan majelis hakim yang akan memeriksa perkara 

dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara di daftarkan di 

Pengadilan .  
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c. Penunjukan Panitera Pengganti  

Penunjukan Panitera Pengganti dilakukan oleh Panitera 

Pengadilan menunjuk guna untuk membantu Majelis Hakim dalam 

menangani perkara tersebut.  

d. Penetapan Hari Sidang. 

Terhadap perkara yang sudah ditetapkan Majelis hakimnya 

diserahkan berkas selanjutnya ketua majelis mempelajari berkas perkara 

dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ketua majelis harus 

menetapkan hari sidang.
98

 

Menetapkan hari Sidang, maka ketua Pengadilan memperhatikan jarak 

antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat 

persidangan.
99

 

e. Pemanggilan Para Pihak.  

Atas perintah ketua majelis, Jurusita Pengganti melakukan 

pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.  

f. Pelaksanaan persidangan. 

Pada persidangan yang telah ditentukan, persidangan digelar dan 

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.  

Selengkapkan dapat dilihat dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang 

Pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, hal.27. 
99

 Rb.g pasal 146. Dalam Menetapkan hari Sidang, maka ketua Pengadilan negeri memperhatikan 

jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan. dan didalam surat 

penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui 

tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. 
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Skema. 
Alur Mediasi Awal Litigasi 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Surat Gugatan yang telah dibuat Penggugat dibawa ke Pengadilan, selanjutnya 

petugas meja I memeriksaan kelengkapan berkas dan menaksir biaya perkara, 

selanjutnya Penggugat membayar ongkos perkara di bank, lalu berkas tersebut di 

daftar dan diberi nomor register perkara, kemudian Panitera memberikan berkas 

ke KPA, dan KPA menunjuk Majelis Hakim Majelis menentukan hari sidang 

Hari sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan mediasi (Pasal 7 

ayat 1).    

2). Tahap Penetapan Mediator  

Penetapan Mediator di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A  

oleh ketua majelis dilakukan dalam persidangan, ditetapkan dengan 

penetapan menurut tata cara sebagaimana dalam pasal 11 PERMA Nomor 

1 tahun 2008, yaitu:  

a. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim 

mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) 

hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator 

Surat Pemeriksaan kelengkapan 

berkas dan taksiran 

biaya+biaya panggilan 

mediasi 

Membayar ongkos 

perkara 

Diberi nomor 

register 

Panitera 

memberikan 

berkas 

KPA menunjuk majlis 

hakim 
Majlis 

menentukan hari 

sidang 

Hari sidang pertama 

yang dihadiri para pihak, 

hakim mewajibkan 

mediasi (pasal 7 ayat 1) 
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termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan 

Mediator bukan hakim.  

b. Apabila waktu persidangan tersebut para pihak sepakat memilih 

mediator, para pihak segera menyampaikan mediator pilihan 

mereka kepada ketua majelis hakim, maka ketua majelis membuat 

penetapan tentang penunjukan Mediator yang telah dipilih 

selanjutnya menyerahkan satu examplar gugatan kepada Mediator 

yang telah dipilih, dan petugas mengarahkan para pihak untuk 

bertemu dengan Mediator yang telah dipilih.  

c. Jika para pihak tidak sepakat memilih mediator, para pihak segera 

menyampaikan ketidaksepekatan tersebut kepada ketua majelis 

hakim, ketua majelis hakim kemudian memberi kesempatan kepada 

kedua belah pihak untuk berunding menentukan Mediatot paling 

lama dua hari kerja dan jika setelah jangka waktu maksimal 

sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat 

bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki, maka para pihak 

wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih Mediator kepada 

ketua majelis hakim.  

d. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan 

memilih Mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim 

bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan 

yang sama untuk menjalankan fungsi Mediator.  
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e. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan 

pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok 

perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua 

majelis hakim wajib menjalankan fungsi Mediator.  

Mediator di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A  saat ini 

berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari Mediator Hakim 

dan Mediator Non Hakim bersertifikat. Mediator bertugas sesuai 

dengan jadwal mediasi yang ditentukan berdasarkan Penetapan Ketua 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A  .  

3). Tahap Pelaksanaan Mediasi  

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang 

bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi, 

tahapan ini terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan 

pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, 

mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi 

masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir 

kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan 

kembali keputusan dan penutup mediasi. 

Mediasi dalam litigasi dilaksanakan pada setiap tahapan litigasi 

majelis hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga 

sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 

Tahun 2008 Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.  
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Proses mediasi dalam litigasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama Kota Bengkulu dapat dilihat dari Skema 2 berikut ini: 

Skema. 

Proses mediasi dalam litigasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

a. Ketua majelis menetapkan mediator yang telah disepakati para pihak 

atau mediator yang ditunjuk Majelis hakim.  

b. Selanjutnya Panitere Pengganti menyerahkan kepada mediator, 

berupa salinan surat gugatan dan surat penetapan penunjukan 

mediator.  

Ketua Majelis Menunjuk 

mediator dengan penetapan 

atas kesepakatan para pihak 

Panitera Pengganti menyerahkan kepada : 

a. Mediator 

- Salin Gugatan 

- Surat Penetapan Penunjukan Mediator  

b. Panitera Muda perdata 

- Salinan Penetapan Penunjukan Mediator 

untuk dicatat dalam Reg.Mediasi 

Mediator Mementukan Jadwal 

pertemuan mediasi dan 

mewajibkan para pihak/Prisipal 

hadir+Surat Kuasa Mediasi 

Pemanggilan para 

pihak yang tidak hadir 

→ ps 14 [ 1 ] 

Mediasi Gagal: 

Mediator melaporkan secara 

tertulis kepada KM, PP 

melaporkan kepada Panmud 

perdata untuk dicatat dalam 

register mediasi 

 

Mediasi Berhasil: 

Mediator melaporkan secara 

tertulis kepada KM, PP 

melaporkan kepada Panmud 

perdata untuk dicatat dalam 

register mediasi 

Atas kesepakatan  para pihak 

KM dapat menunjuk co- 

mediator (mediator  non - 

hakim 

Proses mediasi 40 

hari (pasal 13) 

KM menetapkan hari 

sidang (PHS) 

melanjutkan 

pemeriksaan perkara 

(HIR) 

Apabila dalam proses 

pemeriksaan perkara (litigasi) 

para pihak sepakat untuk 

mediasi dan mohon salah satu 

HM menjadi mediator maka 

pemeriksaan ditunda dicatat 

dalam BAP (ps 18) 
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c. Panitere Pengganti menyerahkan kepada Petugas salinan surat 

penetapan penunjukan mediator untuk dicatat dalam register 

mediasi.  

d. Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan Mewajibkan in 

persoon hadir atau surat kuasa mediasi bagi pihak yang diwakili 

kuasa.  

e. Selanjutnya , mediasi dilaksanakan , bila kedua belah pihak hadir 

atau diwakili kuasa.  

f. Bila mediasi berhasil, Mediator melaporkan secara tertulis kepada 

ketua majelis dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera 

muda gugatan untuk dicatat dalam register mediasi.  

g. Bila mediasi tidak berhasil, Mediator melaporkan secara tertulis 

kepada ketua majelis dan Panitera Pengganti melaporkan kepada 

Panitera muda gugatan untuk dicatat dalam register mediasi.  

h. Selanjutnya setelah membaca laporan Mediator menetapkan hasi 

sidang (PHS) untuk pemeriksaan selanjutnya.
100 

 

Setelah persidangan ditunda ketua majelis, maka para pihak 

dibantu oleh Petugas menemui mediator yang telah ditetapkan untuk 

mengadakan pertemuan di ruang mediasi. Petugas menyerahkan resume 

perkara kepada Mediator dan selanjutnya Mediator mempelajari secara 

sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang 

menjadi pokok sengketa antara para pihak. Selanjunya mediator memulai 

sesi mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan masing-

masing pihak, selanjutnya mediator memeriksa surat kuasa khusus untuk 

mediasi bila para pihak diwakili kuasa. Mediator menerangkan kepada 

para pihak tentang dan posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak 

menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan 

mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas 

pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak.  

                                                           
100

 Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota 

Bengkulu 
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Jika Mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari 

sejumlah dokumen dari para pihak, maka tugas Mediator adalah 

menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa guna 

menyelesaikan proses mediasi. Jika para pihak sepakat mediasi 

dilaksanakan pada pertemuan pertama, jika para pihak tidak mau lagi 

berdamai, maka pertemuan selanjutnya tidak diadakan lagi dan proses 

mediasi dianggap gagal dan mediator menyatakan mediasi gagal pada hari 

itu juga.
101

 

Proses mediasi berlangsung, paling lama 40 (empat puluh) hari 

kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja, dan jika diperlukan atas dasar 

kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan 

menggunakan alat komunikasi.
102

 

4). Tahap Akhir Pelaksanaan Mediasi  

Proses panjang mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A  terdapat tiga kemungkinan mengenai hasil dari proses 

medias Mediasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu yaitu, tidak tercapai 

kesepakatan, Tidak Layak Mediasi dan mediasi berhasil.103 

 

 

 

                                                           
101

 Wawancara, dengan  Bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 25 April 2016 . 
102

 .Lihat pasal 13 PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
103

 Wawancara dengan Bapak Salim Muslim, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Bengkulu 

pada tanggal 15 Maret 2016 
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a) Mediasi Gagal 

Bila dalam prosesnya, Mediasi di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A mengalami kegagalan baik disebabkan salah 

satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali 

berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan 

jadwal mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut 

tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil 

secara patut atau jika batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari 

kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka 

mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal dan pernyataan 

gagal oleh mediator dibuat secara tertulis.  

Menghadapi kegagalan seperti ini proses hukum 

selanjutnya hakim melanjutkan pemeriksaan melalui proses hukum 

acara perdata yang berlaku.  

b) Tidak Layak Mediasi  

Jika setelah proses mediasi berjalan, ternyata Mediator 

memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi 

melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-

nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam 

surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat 

menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka Mediator 

dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa 
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perkara bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak mediasi 

dengan alasan para pihak tidak lengkap.  

c) Mediasi berhasil 

PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 17 menjelaskan mediasi 

yang dilaksanakan, bila menghasilkan kesepakatan perdamaian, 

maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan 

secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh 

para pihak dan Mediator.  

Persetujuan perdamaian harus mengakhiri sengketa secara 

tuntas dan keseluruhan yang akan membawa para pihak terlepas 

dari seluruh sengketa karena semuanya telah diatur dan di 

rumuskan dalam kesepakatan perdamaian.  

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan 

di dalam ruangan mediasi, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar 

lingkungan pengadilan jika mediatornya bukan hakim. Jika mediatornya 

seorang hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.  

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah 

pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, 

ketidakhadiran pihak turut Tergugat tidak menghalangi mediasi.  

Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang mereka 

kehendaki bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja, sejak hari 

persidangan yang dihadiri lengkap kedua belah pihak. 
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Jika dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak 

belum mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak 

segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada Ketua Majelis Hakim. 

Jika tidak ada kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka 

Ketua Majelis segera menunjuk hakim yang tidak memeriksa pokok 

perkara untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.
104

 

Untuk menentukan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk 

dilanjutkan, meskipun batas waktu maksimal 40 hari dan dapat 

diperpanjang selama empat belas hari kerja atas dasar kesepakatan para 

pihak (pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan MA No. 1 tahun 2008, belum 

dilampaui. Pertama, jika salah satu pihak atau para pihak telah dua kali 

berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal 

mediasi yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. 

Kedua, setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa 

sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset, harta kekayaan 

atau kepentingan pihak lain yang tidak menjadi peserta mediasi.
105

 

Selain itu, dalam menjalankan perannya seorang mediator harus 

memiliki skill, di antara skill yang diperlukan oleh seorang mediator 

adalah:106 

                                                           
104 Pengadilan Agama Kota Bengkulu: Standard Operasional Prosedur Pelayanan Publik 2013. 

105 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 25 April 2016. 
106 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 9 Mei 2016. 
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1). Membangun kepercayaan (rapport) 

a. Memahami perannya sebagai mediator 

b. Ramah dan percaya diri 

c. Mampu mendengarkan dan penuh perhatian (Empati) pada 

proses dan mampu menangani pertanyaan serta tantangan secara 

konstruktif 

2). Mendengarkan secara sungguh-sungguh 

a. Memberikan atensi dan selalu terbuka untuk menghadapi 

berbagai hal 

b. Mendengarkan secara “terbuka” seperti kertas putih 

c. Buat kesimpulan yang akurat dan tepat (appropriate) dari 

informasi yang diterima dan perasaan yang diekspresikan 

d. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat 

3). Mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”, dengan cara 

menghindari para pihak terjebak dari situasi yang saling menyalahkan, 

sehingga tidak akan mengalami deadlock. 

4). Mendorong para pihak untuk mediasi 

a. Tidak semua orang pada awalnya mau melakukan mediasi 

b. Pertemuan terpisah di awal proses sangat membantu dalam 

rangka memotivasi para pihak 

c. Jelaskan apa keuntungan dari proses mediasi (keputusan di 

tangan para pihak) 

d. Gunakan bahasa yang mudah dipahami (plain language) 
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5). Netralitas dan imparsialitas harus dimiliki oleh seorang Mediator 

Mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar 

menjaga netralitas dan inparsialnya sebagai seorang penengah. Ada 

beberapa prinsip seorang mediator yang dapat menjaga netralitasnya 

dalam menangani sebuah perkara:
107

 

a. Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau freze 

b. Perhatikan gaya tubuh anda, sejauh mana perasaan mempengaruhi 

sikap 

c. Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa anda ke 

keadaan sulit 

d. Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda 

e. Gunakan bahasa yang netral 

f. Datang sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala 

sesuatunya 

g. Ambil “break‟ bila merasa akan mengalami deadlock.  

Sikap yang mesti dipegang oleh seorang mediator, jika ingin 

sukses dalam menengahi sebuah sengketa adalah dengan menunjukan 

atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu 

yang berimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, 

Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, mendorong 

maksimum partisipasi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang 

konstruktif serta terbuka pada kritik jika ada. 

                                                           
107 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota 

Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2016. 
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Pada prakteknya di pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, 

tahapan mediasi dapat dilakukan kaukus, kaukus merupakan pertemuan 

antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang 

lainnya. 

Kaukus merupakan tindakan yang paling strategis dalam mediasi, 

diantara fungsi kaukus adalah sebagai berikut:
108

 

1). Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan 

yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra runding mereka, 

2). Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, 

mengetahui garis dasar dan BATNA (Best Alternative To A Negotiated 

Agreemant), dan menyelidiki agenda tersembunyi, 

3). Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan 

prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara 

individual, 

4). Memberikan para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan 

emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi, 

5). Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi 

yang diusulkan, 

6). Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk 

melaksanakan perundingan yang konstruktif, 

                                                           
108 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama  Bengkulu pada 

tanggal 9 Mei 2016. 
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7). Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan 

mempertimbangkan alternatif-alternatif baru, 

8). Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk 

menerima penyelesaian. 

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 

1A, ketika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka mediator 

memeriksa hasil kesepakatan tersebut, menghindari agar hasil 

kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat 

dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Hasil kesepakatan 

tidak mesti dibuatkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan 

eksekutorial, tergantung kesepakatan para pihak. Jika para pihak tidak 

berkeinginan untuk membubuhkan perdamaian tersebut dalam akata 

perdamaian maka para pihak cukup mencabut perkara tersebut.
109

 

3. Kualifikasi Mediator  

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan 

mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik 

agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang 

telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan.  

Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar 

mediator sebagai berikut:  

                                                           
109 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama  Bengkulu pada tanggal 25 

April 2016. 
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(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua 

Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) nama mediator dan disertai dengan latar 

belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.  

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar 

tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator. 

(2)  Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang 

telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.  

(3)  Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada 

mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan 

yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar 

mediator.  

Hakim di Pengadilan Agama Kota Bengkulu yang telah memiliki 

sertifikat mediator hanya ada 6 (enam) orang, sehingga semua hakim 

disana ditempatkan dalam daftar mediator.  

(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan 

permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya 

ditempatkan dalam daftar ,mediator pada pengadilan yang 

bersangkutan.  

(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, 

Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam 

daftar mediator.  
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Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator sangat 

sedikit namun kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka semua 

hakim ditetapkan menjadi mediator. Ketua Pengadilan yang menempatkan 

nama-nama hakim dalam daftar mediator.  

(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan 

memperbarui daftar mediator.  

Daftar mediator setiap tahun dievaluasi oleh Ketua Pengadilan. 

Dalam buku laporan pemberdayaan lembaga perdamaian dapat diketahui 

jumlah mediasi yang berhasil dan gagal. Begitu pula, daftar mediator dapat 

berubah tiap tahun akibat mutasi hakim. Berikut daftar mediator di 

Pengadilan Agama Kota Bengkulu : 

Tabel. 1 

Daftar Mediator Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A 

NO. Nama / NIP 

Tanggal Lahir 

Sertifikat Mediator 

1 Dra. Hj. Helmawati Khas 

19540903.198203.2.002 

03, September, 1954 

- 

2 Kamal Mukhtar, S. Ag 

19530711.198003.1.003 

11, juli, 1953 

- 

3 Drs. H. Sudirman H. Yusuf,S. H., M. H 

19531105.198103.1.004 

05, November, 1953 

Ada 

4 Drs. Kamardi, S.H.M.A 

19641121.199203.1.003 

21, November, 1964 

- 

5 Hj. Milfanetti, M.H.I 

19550101.198903.2.001 

03, September, 1945 

Ada 

6 Drs. Helmi, M. Hum 

19550825.198303.1.008 

25, Agustus, 1955 

Ada 

7 Drs. Ridwan Ronie Coprin - 



132 
 

19531228.197703.1.002 

28, Desember, 1953 

8 Drs. Sarijan, Md 

19540704.198003.1.003 

04, Juli, 1954 

- 

9 Drs. Musiazir 

19540310.198003.1.007 

13, Agustus, 1959 

- 

10 Drs. M. Wancik Dahlan,S. H.,M. H 

19530423.198203.1.001 

23, April, 1953 

Ada 

11 Nusri Batubara, S. Ag., S. H 

19551207.198203.1.004 

07, Desember, 1955 

- 

12 Zainul Arifin, S. H 

19560411.198203.1.009 

11, April, 1956 

Ada 

13 Dra. Fauza M 

19561012.198203.2.003 

12, Oktober, 1956 

- 

14 Drs. H. Salim Muslim 

... 

21, Maret, 1949 

Ada 

   *Sumber diperoleh dari bapak Yuli,S.Ag,.M.H, Kasubbag Kepegawaian di PA Kota Bengkulu 

Dari 14( empat belas ) hakim yang ditetapkan sebagai mediator, 

hanya ada 6 (enam) orang yang telah memiliki sertifikat mediator, yakni 

Zainul Arifin,S.H, Hj. Milfanetti, M.H.I, Drs. M. Wancik Dahlan, S. 

H,.M.H, Drs. Helmi,M.Hum, Drs. H. Sudirman H. Yusuf,S. H., M. H dan 

Drs.H.Salim Muslim. 

Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator 

dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, 
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karna diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI secara nasional, 

sehingga pesertanya sangat terbatas.
110

 

Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan 

mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama, agar: 

a) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan 

mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki 

kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator. 

b) Mediasi berjalan efektif.
111 

Mediator yang terlatih akan mampu 

mengorganisir proses mediasi dengan baik. 

c) Menambah  keterampilan  hakim  dalam  melakukan  mediasi.
112  

Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram.
 
Tugas mediator 

berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim 

sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator 

dia harus lebih luwes dan komunikatif, karena berfungsi sebagai 

penengah konflik antara para pihak. 

d) Lebih  siap  saat  ditunjuk  menjadi  mediator.
 
Kenyataannya seluruh 

hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan menjadi mediator, 

dikarenakan jumlah hakim yang bersertifikat masih sangat sedikit. 

Dalam tesis ini, penulis meneliti perolehan mediator selama 

bertugas menangani perkara dalam lembaga perdamaian tahun 2014, 2015 

dan 2016 sampai bulan mei sebagai berikut: 

                                                           
110 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 

April 2016. 
111 Wawancara dengan bapak Rozali, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 28 

February 2016. 
112 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu pada 

tanggal 9 Mei 2016. 
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Tabel. 2 

 

 

NO 

 

 

NAMA MEDIATOR 

KETERANGAN 

TAHUN 2015 TAHUN 

2015 BERHASIL GAGAL BERHASIL GAGAL 

1 Dra. Hj. Helmawati Khas 

 

0 0 0 0 

2 Kamal Mukhtar, S. Ag 0 1 0 2 

3 Drs. H. Sudirman H. Yusuf,S. H., M. H 

 

0 4 0 6 

4 Drs. Kamardi, S.H.M.A 

 

1 8 0 7 

5 Hj. Milfanetti, M.H.I 

 

0 0 0 0 

6 Drs. Helmi, M. Hum 

 

0 1 0 1 

7 Drs. Ridwan Ronie Coprin 

 

0 2 0 1 

8 Drs. Sarijan, Md 

 

0 1 0 1 

9 Drs. Musiazir 

 

0 1 0 1 

10 Drs. M. Wancik Dahlan,S. H.,M. H 

 

1 3 0 4 

11 Nusri Batubara, S. Ag., S. H 

 

0 0 0 0 

12 Zainul Arifin, S. H 

 

0 2 0 1 

13 Dra. Fauza M 

 

0 0 0 0 

14 Drs. H. Salim Muslim 

 

2 158 2 166 

TOTAL 4 181 2 190 

 

Tabel. 3 

 
NO 

 
NAMA MEDIATOR 

TAHUN 2016 

BERHASIL 
TIDAK 

BERHASIL 
1 Dra. Hj. Helmawati Khas 

 

0 0 

2 Kamal Mukhtar, S. Ag 0 5 

3 Drs. H. Sudirman H. Yusuf,S. H., M. H 

 

0 0 

4 Drs. Kamardi, S.H.M.A 

 

0 0 

5 Hj. Milfanetti, M.H.I 

 

0 0 

6 Drs. Helmi, M. Hum 

 

0 0 

7 Drs. Ridwan Ronie Coprin 

 

0 0 

8 Drs. Sarijan, Md 

 

0 0 

9 Drs. Musiazir 

 

0 0 

10 Drs. M. Wancik Dahlan,S. H.,M. H 

 

0 0 

11 Nusri Batubara, S. Ag., S. H 

 

0 1 
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12 Zainul Arifin, S. H 

 

0 1 

13 Dra. Fauza M 

 

0 0 

14 Drs. H. Salim Muslim 

 

2 63 

JUMLAH 2 70 

*Sumber diperoleh dari ibu Rosmawati, Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota 

Bengkulu 

Dari tabel diatas, ada hal-hal yang perlu dikaji. Pertama, diketahui 

bahwa hakim yang memiliki sertifikat mediator hanya ada 6 (enam) orang 

yakni Zainul Arifin,S.H, Hj. Milfanetti, M.H.I, Drs. M. Wancik Dahlan, S. 

H,.M.H, Drs. Helmi,M.Hum, Drs. H. Sudirman H. Yusuf,S. H., M. H dan 

Drs.H.Salim Muslim, itupun lebih banyak dilakukan oleh Drs. H.Salim 

Muslim. Sangat disayangkan hakim yang telah bersertifikat tidak 

melaksanakan fungsi mediator padahal telah ditetapkan oleh ketua 

pengadilan. Ini bertolak belakang dengan tujuan MA yang 

menyelenggarakan pelatihan mediator agar para hakim yang 

melaksanakan fungsi mediator memiliki SDM yang berkualitas. 

Kedua, tidak ada pemerataan tugas sebagai mediator. Ada hakim 

yang telah ditetapkan sebagai mediator, namun tidak pernah melaksanakan 

fungsi tersebut. Ada pula hakim mediator yang menangani mediasi lebih 

banyak dari yang lainnya. Padahal selain yang telah bersertifikat, 

kemampuan mereka adalah sama. 

Ketiga, tahun 2014 diketahui angka keberhasilan mediator sangat 

kecil. Tidak ada yang mencapai 50%, bahkan 30% pun tidak. Begitu pula 

tahun 2015, angkanya menurun. Tidak ada yang mencapai 20%.  Bahkan 

banyak yang tidak berhasil sama sekali selama menjalankan fungsi 
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mediator. 

Penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal 

yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator sebagai berikut: 

a. Sumber Daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan 

pelatihan kepada mereka. Mediasi adalah salah satu bentuk dari 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang berbeda dengan litigasi, 

sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib 

mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI 

yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera 

diberikan lebih banyak lagi. 

b. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A harus menyediakan mediator 

bersertifikat dari luar pengadilan. Hal ini karena jumlah hakim yang 

ditetapkan menjadi mediator yang bersertifikat hanya ada 6 (enam) 

orang. 

c. Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi 

mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan 

PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim 

yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam 

Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008. 

“
Pasal 25 berbunyi: (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif 

bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.” 

d. Hakim   yang   melaksanakan   fungsi   mediator   dan   telah 

bersertifikat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih bila 
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dibandingkan dengan hakim yang melaksanakan fungsi mediator tidak 

memiliki sertifikat. Namun, angka keberhasilan tersebut tidak terlalu 

jauh. Hakim yang telah bersertifikat pun angka keberhasilannya 

sangat kecil, tidak mencapai 10 %. 

e. Pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator 

bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan. Hakim 

yang telah bersertifikat pun belum mampu menggapai  angka 

keberhasilan mediasi yang cukup tinggi. Namun bukan berarti MA 

tidak perlu memberikan pelatihan, tetapi pelatihan harus tetap 

diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator dan  

memberikan pengawasan dan evaluasi secara teratur akan kinerja 

mereka. 

4. Fasilitas dan Sarana 

 

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A hanya 

ada 1 (satu) ruang. Fasilitas  ruang  mediasi  masih  kurang  ideal  bagi  

proses   mediasi. 

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah: 

 

a. Ruang yang tersedia hanya 1 (satu), tidak sebanding dengan  

jumlah orang yang akan melakukan mediasi. Para pihak seringkali 

terlihat mengantri.
113

 

b. Tidak tersedianya  ruang untuk  kaukus.
  

Padahal  proses kaukus 

adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator 

                                                           
113

 Wawancara dengan ibu Merly Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Bengkulu  
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untuk proses perdamaian para pihak. Namun walaupun demikian, 

ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu menggunakan 

Air Conditioner (AC) yang menjadikan ruangan tersebut terasa 

sejuk.
114

 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A terus berbenah diri untuk 

memperbaiki  dan  menambah  fasilitas  dan  sarana  ruang  mediasi.  

Selain  itu, perawatan terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan 

baik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya. 

5. Kepatuhan Masyarakat 

 Bila kita lihat laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di tahun 

2014, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi hanya 4 perkara. 

Kemudian pada tahun 2015 tingkat keberhasilannya hanya 2 perkara.  

 Penulis melakukan klasifikasi lebih mendetail, dari sejumlah angka 

mediasi yang akan dapat diketahui angka cerai talak dan cerai gugat. 

Berikut data yang penulis sajikan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Wawancara dengan ibu Rosmawati, Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu 
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Tabel. 4 

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN PENGADILAN 

AGAMA BENGKULU KELAS 1A 2015 

 

 

NO 

 

 

BULAN 

 

JENIS PERKARA 
KETERANGAN  

JUMLAH 

PERKARA 
BERHASIL GAGAL 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

1 Januari       8          6 0  0       8         6 14 

2 Februari       9         10 0 0       9         10 19 

3 Maret       9         16 0 1       9         15 25 

4 April       7         14  0 0       7         14  21 

5 Mei       8          4 0 0       8         4 12 

6 Juni       10          3 0 1       10         2 13 

7 Juli       0          3  0 0       0         3  3 

8 Agustus       2          6 0 0       2         6 8 

9 September       8         18 0 0       8         18  26 

10 Oktober       9         13 0 0       9         13 22 

11 November       6         13 0 0       6         13 19 

12 Desember       7          3 0 0       7         3 10 

TOTAL 83 109 0 2 83 107 192 

*Sumber diperoleh dari ibu Rosmawati, Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bengkulu 

Kelas 1A  

Dalam tabel  diketahui perkara cerai gugat lebih banyak daripada 

perkara cerai talak. Bahkan rata-rata tiap bulan angka  cerai gugat lebih 

tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun 2015. 

Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di tahun 2015 

bahkan tidak ada. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara 

cerai gugat hanya 2 (dua) perkara.  
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Tabel. 5 

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN PENGADILAN 

AGAMA BENGKULU KELAS 1A 2016 

 

 

NO 

 

 

BULAN 

 

JENIS PERKARA 
KETERANGAN  

JUMLAH 

PERKARA 
BERHASIL GAGAL 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

1 Januari       4         6 0  0       4         6 10 

2 Februari       9         10 1 0       9         9 19 

3 Maret       7        12 0 1       7         11 19 

4 April       7         6 0 0       7         6 13 

5 Mei       7         4 0 0       7         4 11 

6 Juni - - - - - - - 

7 Juli - - - - - - - 

8 Agustus - - - - - - - 

9 September - - - - - - - 

10 Oktober - - - - - - - 

11 November - - - - - - - 

12 Desember - - - - - - - 

TOTAL 34 38 1 1 34 36 72 

 

Dalam tabel  tahun 2016 diketahui perkara cerai gugat tetap lebih 

banyak dari pada perkara cerai talak. Angka keberhasilan mediasi pada 

perkara cerai talak di tahun 2016 bahkan tidak ada. Sedangkan angka 

keberhasilan mediasi pada perkara cerai gugat hanya 2 (dua) perkara.  

Setelah mengetahui angka-angka keberhasilan mediasi, penulis 

memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama 

menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam 

menjalani proses mediasi sebagai berikut: 
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a. Seringkali   salah  satu   pihak  atau  keduanya   merasa  paling    

benar
115

. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap 

mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap 

egois sering muncul pada diri para pihak. 

b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di 

persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk 

memutuskan ikatan perkawinan.
 

Sehingga saat dilakukan 

mediasi, sangat sulit bahkan  gagal untuk didamaikan. 

c. Komunikasi  para  pihak  sudah  lama  terputus.
 
Konflik yang 

telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak 

ada iktikad untuk damai. 

d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut 

mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat 

dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka 

mengikuti mediasi  hanya sebagai formalitas semata.
116

 

6. Kebudayaan 

 

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam skripsi ini yang 

dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di 

pengadilan agama. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 

1 butir (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan 

                                                           
115 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu pada 

tanggal 15 Maret 2016. 
116 Wawancara dengan bapak Rozali, Hakim Mediator Pengadilan Agama  Bengkulu pada tanggal 

25 february 2016. 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut: 

“1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang 

yang beragama Islam.” 

Dalam pasal di atas, dapat diketahui bahwa hanya orang-orang 

yang beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan 

agama. Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya 

adalah muslim. 

Penulis melihat kecenderungan angka perceraian di Pengadilan 

Agama semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut perbandingan angka 

perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam kurun waktu 2 (dua) 

tahun terakhir: 

Grafik. 

 

 

Direct Link : 
http://perkara.net/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.bn 
 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015

cerai talak

cerai gugat

http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.bn
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Tabel. 6 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Rekap Jenis Perkara Diterima Tahun 

2014 & 2015 

 

 

NO 

 

 

BULAN 

KETERANGAN 

2014 2015 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

1 Januari 15 45 59 55 

2 Februari 16 52 24 41 

3 Maret 21 53 23 58 

4 April 17 36 17 48 

5 Mei 22 44 20 28 

6 Juni 18 42 10 41 

7 Juli 3 17 8 20 

8 Agustus 13 45 25 63 

9 September 18 57 30 63 

10 Oktober 22 27 20 44 

11 November 16 29 25 42 

12 Desember 15 39 12 30 

TOTAL 196    486 243     533 

*http://infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PABENGKULU 

& cabang 

 

Bila kita perhatikan diagram dan tabel di atas, maka kita dapat 

mengetahui bahwa angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Kenaikan yang terjadi pun cukup tinggi per tahunnya. Pada tahun 2014 

terjadi 196 perkara perkawinan yang diterima akibat cerai talak dan 486 

perkara perkawinan yang diterima akibat cerai gugat. Selanjutnya pada 

tahun 2015 terjadi 243 perkara  perkawinan  yang diterima  akibat  cerai 

talak dan 533 perkara perkawinan yang diterima akibat cerai gugat. 
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Melalui diagram dan tabel diatas, penulis melihat bahwa angka 

perceraian  yang terjadi tiap tahunnya selalu meningkat. Banyak hal yang 

menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat 

pertama. (1), moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk 

memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga 

bentuk, suami melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak 

sehat), krisis akhlak (perilaku salah satu pihak yang rusak/amoral) dan 

cemburu yang berlebihan. (2), meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan 

salah satu pihak tidak bertanggungjawab akan kewajibannya selama 

menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. (3), 

kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri  yang sejarah 

perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari 

banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. 

(4), cemburu. Salah satu pihak merasa cemburu terhadap pihak lainnya 

sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan berakibat 

pada perceraian. (5), ekonomi. Krisis keuangan dalam keluarga 

menimbulkan masalah berkepanjangan dan berakhir pada perceraian. (6), 

terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung 

pada peristiswa perceraian ini dapat disebabkan oleh ketidak harmonisan 

pribadi, gangguan pihak ketiga, dan faktor politis. (7), dan lain-lain. 

Berikut faktor-faktor penyebab perceraian perbandingan 

tahun 2014, 2015, dan 2016 sampai bulan mei. 
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Tabel. 7 

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Rekap Faktor Penyebab Perceraian 

NO FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2014 2015 2016 

1 Poligami Tidak Sehat 1 - - 

2 Krisis Akhlak 2 2 - 

3 Cemburu 1 46 - 

4 Kawin Paksa 3 2 2 

5 Ekonomi 10 111 32 

6 Tidak Ada Tanggung Jawab 136 173 44 

7 Kawin Di Bawah Umur 1 - - 

8 Kekejaman Jasmani - - 2 

9 Kekejaman Mental - - - 

10 Dihukum - - - 

11 Cacat Biologis - - 2 

12 Politis 4 - - 

13 Gangguan Pihak Ketiga - 35 3 

14 Tidak Ada Keharmonisan 238 288 166 

15 Lain-Lain 193 - 20 

 JUMLAH PERKARA 589 657 271 

*http://infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PABENGKULU

&cabang=4 

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi 

akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut William J. 

Goode,
117 

perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. 

Mungkin yang  terpenting  adalah  berkurangnya  ketidaksetujuan  akan  

perceraian itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, 

hampir setiap yang bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan 

sosialnya, itu pun kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian 

yang tersedia bagi mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena 

banyak orang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan 

yang baru. Antara 85-90 persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-

                                                           
117 William J. Goode, Sosiologi Keluarga, cet.VII. Penerjemah Lailahanoum Hasyim. (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), hal. 190. 
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40 banyak kemungkinan kawin lagi. Lagi pula karena sekarang orang 

jarang tinggal di tanah pertanian, tenaga yang waktu itu ada dalam diri 

suami atau istri dapat dibeli dari tenaga ahli. Hal ini merupakan 

keuntungan bagi seorang wanita yang diceraikan untuk dapat menunjang 

diri sendiri, meskipun penghasilannya itu tidak akan sama besarnya 

denganm seorang laki-laki. Dengan demikian, tekanan sosial dari teman-

teman dan sanak agar tetap dalam  pernikahan mulai melemah, lain 

daripada waktu setengah abad yang lalu. 

Gejala meningkatnya angka perceraian pada Peradilan Agama dari 

tahun ke tahun, menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut: 

a. Tingginya angka kelahiran di Indonesia secara tidak langsung 

meningkatkan angka perkawinan laki-laki dan perempuan. 

Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak orang yang 

butuh untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis 

yakni dengan perkawinan selain memiliki tujuan yang lain seperti 

ketenangan batin dan sebagainya. 

b. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian. Islam mengajarkan 

bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci. Namun tidak 

ada ulama yang mengharamkan perceraian. Apalagi bila perceraian 

adalah sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan  

membahayakan salah satu pihak atau keduanya. 

c. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian yang semakin mengendur. 

Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita 
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yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun 

saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di 

lingkungan masyarakat perkotaan. 

d. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama 

perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan 

oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-

anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimiliknya, seorang 

wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. 

Maka dapat kita lihat pada tahun 2014-2015, angka cerai gugat 

lebih tinggi dari pada angka cerai talak. 

7.  Tingkat Keberhasilan 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Kota Bengkulu penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan 

Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2014, 

2015 dan 2016 sampai bulan mei. Data laporan tersebut merupakan 

laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di 

Pengadilan Agama. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke 

lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang 

berhasil  maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat 

diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. 

Laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A mulai dibukukan ketika PERMA lahir tahun 2008. Hal 

tersebut dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu 
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dalam hal implementasi di lapangan. Dan sesuatu yang wajar, bahwasanya 

aturan yang baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu 

singkat, karena membutuhkan proses yang cukup lama. 

Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga 

perdamaian, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap 

tahunnya. 

Tabel. 10 

LAPORAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERDAMAIAN PENGADILAN 

AGAMA BENGKULU KELAS 1A 

NO BULAN 

 

     

  

BERHASIL GAGAL BERHASIL GAGAL BERHASIL GAGAL 

1 Januari 0 17 0 14 0 10 

2 Februari 0 22 0 19 1 18 

3 Maret 0 16 1 24 1 18 

4 April 1 6 0 21 0 13 

5 Mei 0 9 0 12 0 11 

6 Juni 0 12 1 12 - - 

7 Juli 1 13 0 3 - - 

8 Agustus 0 12 0 8 - - 

9 September 0 19 0 26 - - 

10 Oktober 2 11 0 22 - - 

11 November 0 26 0 19 - - 

12 Desember 0 18 0 10 - - 

 

TOTAL 4 181 2 190 2 70 

 

PROSENTASE 2,16% 

 

1,04% 

 

2,77% 

 *Sumber diperoleh dari ibu Rosmawati, Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota 

Bengkulu 

Untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil 

dimediasi dalam 1 (satu) tahun dapat menggunakan rumusan sebagai 

berikut .118
 

Jumlah Perkara Yang Dicabut

Jumlah Perkara Yang Diputus
  X 100% 

                                                           
118

 Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, 

Artikel diakses pada tanggal 14 Maret 2016, 

http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf 

2014 2015 2016 
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Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui prosentase perkara 

perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2014 sebagai berikut: 

              
4

185
  X 100% = 2.16% 

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil 

dimediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A selama tahun 2014 

adalah sebesar 2.16 % dari semua perkara perceraian yang diputus. 

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 

2015 sebagai berikut: 

          
2

192
  X 100% = 1.04 % 

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil 

dimediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A selama tahun 2015 

adalah sebesar 1.04 % dari semua perkara perceraian yang diputus. 

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 

2016 sebagai berikut: 

         
2

72
  X 100% = 2.77 % 

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil 

dimediasi pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu selama tahun 2016 

sampai bulan mei adalah sebesar 2.77 % dari semua perkara perceraian yang 

diputus. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi  

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor 

pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor 

pendukung keberhasilan mediasi: 
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a. Kemampuan Mediator.  

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi 

sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan 

mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan 

seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.  

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah 

permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam 

memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan 

masalahnya dengan damai dan baik.
119

 

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.  

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. 

Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir 

akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki 

pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan 

berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang 

sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, 

kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.  

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan 

mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah 

merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang 

berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, 

                                                           
119 Wawancara dengan bapak Rozali, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 

28 February 2016. 
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berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan 

pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat 

mendukung keberhasilan mediasi.
120

 

c. Moral dan Kerohanian.  

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk 

mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan 

salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam 

ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat 

kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.
121

 

d. Iktikad Baik Para Pihak.  

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai 

penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun 

usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil 

bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta 

kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat 

saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad 

baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima 

Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.
122

 

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah 

sebagai berikut:  

                                                           
120 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 25 April 2016. 
121 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 15 Maret 2016.  
122 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 25 April 2016..  
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1. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.  

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan 

keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan 

mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya 

upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal 

ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan 

perdamaian.
123

 

Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari 

masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, 

perkara perceraian di dalamnya mengandung unsur emosional 

sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari 

kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat 

cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak 

menghendaki demikian. Akibatnya proses mediasi akan macet, dan 

pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses 

pemeriksaan persidangan (litigasi). 

2. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.  

Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya 

masalah ini muncul pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal 

yang prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat 

pihak yang berperkara. Selain itu, adanya keyakinan akan kebenaran 

isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat juga membuat 

mereka tidak bersedia berdamai, mereka melihat bahwa perdamaian 

hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh 

                                                           
123 Wawancara dengan bapak Rozali, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 

28 February 2016. 
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secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam isi petitum 

gugatannya. 

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-

larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga 

para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator 

dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak 

Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak 

Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi. 

3. Faktor Psikologi atau Kejiwaan.  

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya 

seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan 

perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri 

perkawinannya.
124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada 

tanggal 15 Maret 2016. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A , penulis menyimpulkan bahwa 

mediasi berhasil namun belum efektif karna tingkat keberhasilannya masih 

sangat rendah. 

Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih 

sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum 

efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. 

2. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah 

sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga. Begitu pula kemajuan 

tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi 

persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani 

kehidupan. 

3. Walaupun sudah ada fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama 

Bengkulu Kelas 1A   tetapi masih kurang memadai baik dari segi 

ruang mediasi ataupun fasilitas penunjang didalamnya. 

4. Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator masih kurang merata 

dan hanya ada 6 (enam) orang hakim yang telah mengikuti pelatihan 

mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. 
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B. Saran 

Dibagian ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang 

terkait, sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang 

membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat 

Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan 

pelatihan dan pembinaan lebih efektif kepada calon pasangan yang 

ingin kawin. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan 

yang cukup dan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian 

yang disebabkan karna ketidaksiapan mereka dalam membangun 

rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian. 

2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA 

tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang 

menjalankan fungsi mediasi dan menyelenggarakan pelatihan mediasi 

kepada hakim yang telah ditetapkan sebagai mediator yang belum 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MA serta membangun 

ruang mediasi dan fasilitas lainnya dengan baik demi menunjang 

keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. 

3. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan 

sebaik-baiknya sesuai aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja 

mediator yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi mediator 

secara rutin. 
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4. Kepada para hakim yang ditetapkan sebagai mediator, agar 

melaksanakan tugas dengan baik sesuai pelatihan mediasi yang telah 

diselenggarakan oleh MA dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan 

mediasi agar supaya belajar dengan mandiri sehingga mampu bersaing 

secara kualitas dengan yang telah mengikuti pelatihan mediasi. 

5. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran 

tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis 

bermediasi. Hal demikian akan sangat membantu para mahasiswa yang 

akan terjun didunia hukum dan peradilan. 
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