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ABSTRAK 

Aswaty, Yulia, 2021. Studi Komparasi Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Secara 

Langsung Dan Secara Audio Visual Dalam Perkara Cerai Di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Martha Eri Safira, M.H. 

Kata kunci/keywod: Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama Ponorogo 

Mediasi diintegrasikan di Indonesia, sebagaimana dengan adanya PERMA 

No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan 

setiap perkara perdata harus diselesaikan melalaui mediasi terlebih dahulu. 

Semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, seseorang yang berjarak jauh 

bisa saling berkomunikasi dengan bantuan internet dan beragam fitur dalam 

smartphone. Maka untuk mengatasi atau memudahkan pelaksanaan mediasi, 

PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan keringanan bagi seseorang yang tidak 

dapat hadir secara langsung dapat melakukan mediasi secara audio visual dan 

dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung. Sebagai salah satu upaya damai, 

tentu mediasi mempunyai peran dan peluang untuk mengatasi banyaknya kasus 

cerai seperti di PA Ponorogo. Mediasi secara langsung dan audio visual tentu 

memiliki perbedaan yang mempengaruhi tingkat efektivitas keberhasilan dalam 

upaya menghasilkan perdamaian dalam kasus perceraian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi 

mediasi secara langsung dan secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai 

di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum dan teori 

mediasi? Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan mediasi 

secara langsung dan secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di 

Pengadilan Agama Ponorogo? 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis 

empiris) dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode induktif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai di PA 

Ponorogo, mediasi secara langsung lebih efektif daripada mediasi secara audio 

visual. Faktor pendukung mediasi langsung adalah; kemampuan mediator dan 

kuasa hukum yang handal, kesadaran hukum, iktikad baik, dan pengetahuan 

hukum para pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya 

kemampuan mediator dalam mengolah konflik, tidak ada iktikad baik para 

pihak/kuasa hukum,dan jadwal mediasi yang tidak teratur. Kemudian faktor 

pendukung mediasi audio visual yakni; fasilitas yang memadai, komunikasi kuasa 

hukum pada kliennya yang informatif dan edukatif, iktikad baik dan pengetahuan 

hukum para pihak serta jadwal yang disepakati, sedangkan faktor penghambatnya 

yakni kebijakan majelis hakim, fasilitas yang kurang memadai, perbedaan zona 

waktu, dan emosional para pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang 

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang 

bersengketa. Berada di tengah juga bermakna sebagai mediator, karena ia 

harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 

sengketa.1 

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau bisa 

dikenal dengan istilah “alternative dispute resolution”  yang tumbuh 

pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatar belakangi oleh 

lambannya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu 

mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang 

pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan 

kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Sebagai metode 

penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang 

besar untuk berkembang di Indonesia. Menyelamatkan muka (Face 

saving) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang lebih diutamkan 

 
1 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009), 2. 
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dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur termasuk 

Indonesia.2 

Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif 

penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di 

mana alternatif tersebut antara lain yakni; konsultasi, negoisasi dan 

perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum oleh 

lembaga arbitrase, dan arbitrase. Dari beberapa alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, mediasi merupakan alternatif terbaik, 

mengingat perkara perdata yang diajukan di satu pengadilan tingkat 

pertama, langkah perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan 

merupakan tahapan yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk 

menciptakan kondisi win-win solution.3 

Mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang 

humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan 

keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang 

bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing 

pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya 

win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi 

mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian 

diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian diubah lagi 

 
2 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4. 
3 Netty Herawati, “Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri 

Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan”, Persepektif, XVI 4 (2011), 228. 
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menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di 

pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu 

melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara 

mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum.4 

Salah satu perkara yang membutuhkan mediasi adalah perkara 

perceraian. Bagi umat Muslim, perceraian dilakukan di Pengadilan Agama 

(selanjutnya disingkat PA). PA menangani sengketa perceraian, baik 

perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam 

sidang pertama perkara perceraian, ketika kedua belah pihak yang 

berperkara hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan kedua belah 

pihak untuk melaksanakan mediasi, kemudian berunding untuk memilih 

mediator untuk melaksanakan proses mediasi yang aturannya juga terdapat 

pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

PA Ponorogo adalah lembaga peradilan yang dalam kinerjanya 

juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah dalam 

proses mediasi. Perkara perceraian yang terdaftar di PA Ponorogo dari 

bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 sebanyak 1.910 

perkara. Dengan total cerai gugat sebanyak 1.412 perkara dan cerai talak 

sebanyak 498 perkara.5 Namun hanya sebanyak 1.769 perkara cerai yang 

 
4 Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Jawa Tengah”, Al-Ahkam, Vol. 25 No.2 (2015), 181. 
5 Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember 

Tahun 2020 
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sampai di putus, yakni cerai gugat sebanyak 1.320 perkara, sedangkan 

cerai talak sebanyak 449 perkara.6 

Menarik ke belakang yakni pada tahun 2017, upaya perdamaian 

(mediasi) yang dilakukan oleh pihak PA Ponorogo hampir 99% tidak 

berhasil, sebagaimana diungkapkan oleh Hadi Wasito, Wakil Panitera PA 

Ponorogo dalam Jurnal Edugama yang ditulis oleh Rohana Muawwah. Di 

mana rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat 

dikarenakan tidak hadirnya Penggugat yang dalam hal tersebut diwakilkan 

oleh pengacaranya. Namun terhadap hal tersebut, mediator keberatan 

apabila salah satu pihak tidak hadir dan diwakilkan pengacaranya. 

Ketakutan akan kebohongan dalam menjalankan proses mediasi 

dikarenakan mediator tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan.7 

Semakin berkembangnya teknologi yang ada pada saat ini, 

seseorang yang berjarak jauh sudah bisa saling berkomunikasi. Dengan 

teknologi internet dan smartphone yang memiliki beragam fitur 

komunikasi membuat hubungan antar manusia atau lembaga menjadi 

semakin mudah dilakukan. Maka untuk mengatasi atau memudahkan 

pelaksanaan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan memberikan keringanan bagi seseorang yang tidak 

dapat hadir dalam proses mediasi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 

diatur bahwa mediasi dapat dilakukan secara langsung dan secara audio 

 
6 Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember 

Tahun 2020 

7Rohana Muawwanah, “Realitas Gugat Cerai TKW (Asia Timur) di Kabupaten Ponorogo: 

Sebuah Tinjauan Hukum Islam”, Edugama, Vol. 5 No. 2. 2019. 168. 
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visual8. Hal ini sebagai mana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 PERMA 

No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut;9 

(1) Proses mediasi pada dasarya bersifat tertutup kecuali para pihak 

menghendaki lain. 

(2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang beriktikad baik 

dan ketidak berhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa 

perkara bukan merupakan pelanggaran bersifat tertutup. 

(3) Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio 

visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. 

Dari ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan mediasi 

melalui audio visual bagi prisipiel yang tidak hadir dalam acara mediasi 

yang dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di PA. 

Terkait pelaksanaan mediasi audio visual, teknis pelaksanaanya bisa 

menggunakan video call  sebagai sarana penghubung bagi salah satu pihak 

berperkara yang jauh sebagaimana pernah diungkapkan oleh Sigit Ikhsan 

Wibowo dalam mata kuliah “Teknik Beracara” pada awal tahun 2020. 

Dari 1.910 perkara yang masuk terkait perceraian (bulan Januari-

Desember 2020)10, pelaksanaan mediasi secara langsung sejumlah 97% 

 
8 Audio Visual di artikan sebagai media yang memiliki unsur gambar dan unsur suara. Jenis 

media ini cenderung memiliki kualitas yang lebih baik, karena melibatkan dua unsur yang saling 

melengkapi. Unsur tersebut yakni unsur visual (melihat) dan unsur auditif (mendengar). 
9 Pasal 5 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
10 Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember 

Tahun 2020 
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dan mediasi secara audio visual sejumlah 3% dari total 269 mediasi 

perkara cerai.11 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti secara komparasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan mediasi 

secara langsung dan secara audio visual di PA Ponorogo. Manakah di 

antara keduanya yang lebih efektif, sehingga dapat di kedepankan 

pelaksanaanya secara patuh dan paham oleh para pihak atau pengacara 

yang hendak berperkara. Sebab ketidakberhasilan suatu mediasi juga 

menyebabkan mangkraknya perkara di Pengadilan tersebut.  

Pada penelitian ini juga dilakukan dengan analisa teori efektivitas 

hukum. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto; 

efektif atau tidaknya hukum dipengaruhi oleh peraturan, penegak hukum, 

sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Lima faktor itulah yang 

mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.12 Hal ini 

yang mendasari “Efektivitas Hukum” sebagai pisau analisis penelitian ini 

karena di dalamnya membahas keberlakuan, pelaksanaan, dan 

keberhasilan pelaksanaan hukum. Maka penelitian ini berjudul “Studi 

Komparasi Efektivitas Pelaksanaan Mediasi secara Langsung dan secara 

Audio Visual dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo.” 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang 

 
11 Data Statistik Perkara  Yang Di Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari 

s/d Desember Tahun 2020. 
12 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Media Grafika, 2006), 62. 
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disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi mediasi secara langsung dan secara audio 

visual dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama 

Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum dan teori mediasi? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan 

mediasi secara langsung dan secara audio visual dalam penyelesaian 

perkara cerai di Pengadilan Agama Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mediasi secara 

langsung dan secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di 

Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hokum dan 

teori mediasi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat efektivitas pelaksanaan mediasi secara langsung dan 

secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya 

dalam acara mediasi, mediasi langsung maupun audio visual bagi 

akademis kampus dan masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan 

sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selajutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Internal 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat ke dalam (internal) baik kepada mahasiswa 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai acuan praktik dan acuan 

penelitian, maupun kepada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk 

kepentingan akreditasi. 

b. Manfaat Eksternal 

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharap mampu 

memberikan manfaat ke luar (eksternal) yakni dapat menjadi  

acuan dan masukan bagi mediator, pengacara, dan para pihak yang 

beracara dalam lingkup Pengadilan Agama. Agar terciptanya 

proses mediasi secara optimal sesuai dengan yang dibutuhkan para 

pihak berperkara.   

E. Telaah Pustaka 

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan 

posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran 



 

9 
 

penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas 

tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, baik mediasi 

secara umum, mediasi dalam hukum islam, mediasi dalam prakteknya di 

Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama. Ada 

beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Putri Nafisah mahasiswa jurusan 

Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang berjudul; “Implemetasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual 

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3)”.13 Penelitian ini 

termasuk penelitian empiris. Adapun pendekatannya yakni pendekatan 

kualitatif. Dalam mengumpulkan data peneliti tersebut menggunakan 

metode editing. Classifiying, analizing, dan concluding. Rumusan masalah 

dalam skripsi ini yakni; 1) Bagaimana implementasi mediasi penggunaan 

alat komunikasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) 

di Pengadilan Agama Karang Anyar Kabupaten Malang? 2) Bagaimana 

pandangan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap 

mediasi menggunakan audio visual sebagai sarana penghubung? Dari hasil 

penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan/hasil bahwa Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang telah melakukan praktik mediasi sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun masih ditemukan ada beberapa 

kendala yang tidak sesuai dengan PERMA tersebut dikarenakan fasilitas 

yang kurang memadai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

 
13 Putri Nafisah, “Implemetasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Berdasarkan PERMA 

No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2018). 
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akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan, yakni praktek 

mediasiasinya, di mana menggunakan audio visual sebagai sarana untuk 

melakukan  mediasi bagi orang yang berperkara namun berada di tempat 

yang jauh (jarak jauh). Perbedaan terletak pada substansi permasalahan 

dan tempat penelitian, dimana subtansi penelitian tersebut lebih kepada 

Implemetasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual di PA Kabupaten 

Malang. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tsaniah Rochmat Kamardeka 

Mas, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN 

Surakarta berjudul; “Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar 

Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perma No. 1 Tahun 

2016”.14 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknikobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 

menganalisis data, penulis menggunakan analisis Miles dan Huberman. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) Apakah proses mediasi di 

Pengadilan Agama Karang Anyar sudah sesuai dengan PERMA No. 1 

Tahun 2016? 2) Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses 

mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dan bagaimana cara mediator 

mengatasinya? Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat 

kesimpulan/hasil bahwa pelasksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Karanganyar ada yang sudah sesuai dengan PERMA, akan tetapi ada juga 

 
14 Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, “Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar 

Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perma No. 1 Tahun 2016”, (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta, 2018). 
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yang kurang sesuai dengan PERMA. Seperti tidak adanya penjadwalan 

khusus untuk mediasi, beberapa hakim kurang memaksimalkan tugasnya 

sebagai mediator, dan para pihak kurang beriktikad baik. Hal-hal itu dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menhambat proses mediasi seperti 

keterbatasan hakim mediator, para pihak tidak seimbang dan kuranga aktif 

dalam mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan yakni; bagaimana proses 

mediasi dan implementasi tata cara mediasi sesuai dengan PERMA No.1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ada pun 

perbedaannya terletak dari substasi permasalahan dan lokasi yang 

diangkat. Skripsi tersebut terfokus pada proses mediasi perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Karanganyar ditinjau secara normatif. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh oleh Muhammad Chanafi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta 

berjudul ”Evektifitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya 

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pegadilan Agama Karanganyar 

Tahun 2015-2017”.15 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan hukum yuridis empiris dan jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian deskriptif. Rumusan masalah dalam skripsi ini 

yakni; 1) Bagaimana  peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian 

sengketa mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar ditinjau dari 

efektivitas hukum? 2) Apakah dengan adanya peraturan baru tentang 

 
15 Muhammad Chanafi, ”Evektifitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya 

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pegadilan Agama Karanganyar Tahun 2015-2017”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2018). 
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sertifikasi mediator dapat meningkatkan putusan perdamaian di 

Pengadilan Agama Karanganyar? Dari hasil penelitian pada skripsi ini 

terdapat kesimpulan/hasil bahwa para hakim yang memiliki sertifikasi 

mediator memiliki keahlian khusus sehingga berpengeruh dalam 

meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Karanganyar. Meskipun mengalami kenaikan, mediasi di Pengadilan 

Agama Karanganyar masih dinilai kurang efektif karna nilai keberhasilan 

masih sangat kecil bahkan 10% tak sampai. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sub 

pembahasan pelaksanaan mediasi. Perbedaan terletak pada substansi 

permasalahan yang diangkat juga lokasi. Skripsi tersebut fokus pada peran 

mediator dan pendapat hakim tentang sertifikasi hakim mediator di 

Pengadilan Agama Karanganyar. 

Dari beberapa telaah pustaka tersebut, dapat dilihat bahwa ada 

literatur yang mendukung dan ada yang menguatkan. Penelitian ini dengan 

skripsi yang lain di satu sisi memiliki perbedaan baik dari segi 

permasalahan, teori, maupun lokasi atau metode penlitian. Dari beberapa 

skripsi di atas, perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa penelitian 

ini adalah sebuah penelitian komparasi (perbadingan), yakni studi 

komparasi efektivitas mediasi secara langsung dan secara audio visual di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis 

empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang 

dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di 

dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum 

masyarakat.16 Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan 

tertentu, yakni di lingkup PA Ponorogo. Selain itu, penelitian ini 

menggunkan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan 

bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan 

yang diteliti dalam hal pelaksanaan mediasi secara langsung dan secara 

audio visual dalam perkara cerai di PA Ponorogo. Penelitian ini 

menggambarkan seberapa besar efektivitas penerapan antara mediasi 

secara langsung dengan mediasi secara audio visual dalam 

menelesaikan perkara perceraian di PA Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, 

hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian 

kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan 

alat pengumpul data utama.17 

 
16 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62. 
17 Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25. 
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Peneliti melakukan penelitian di PA Ponorogo sesuai jadwal 

penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan 

informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian 

adalah Pengadilan Agama Ponorogo, beralamat di Jalan Ir. H Juanda 

No. 25, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur 63418. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan 

kebutuhan peneliti, yakni menyelidiki proses mediasi langsung dan 

mediasi audio visual. Di mana dalam pelaksanaan secara litigasi, 

proses mediasi di laksanakan di ruang mediasi di Pengadilan, karena 

peneliti mengambil sample mediasi perkara cerai, maka PA menjadi 

pilihan yang tepat. Selain itu Kabupaten Ponorogo memiliki angka 

kasus perceraian yang tinggi, setiap tahunnya sekitar 1.500-3.000 

perkara cerai talak/gugat di daftarkan di PA Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil 

pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk 

angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah 
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lebih lanjut sehigga diperoleh hasil tertentu.18 Dalam Penelitian ini 

data yang dipakai praktik pelaksanaan mediasi secara langsung dan 

praktik mediasi secara audio visual di PA Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah data 

yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan,19 yakni; 

mediator, pengacara, para pihak yang berperkara cerai di PA 

Ponorogo. Berdasarkan sumbernya data diklasifikasikan  sebagai 

berikut: 

1) Sumber Data Primer 

Data primer/data dasar adalah data yang di dapat 

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan 

melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari 

penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan 

(observasi), wawancara.20 Pada penelitian ini terdapat beberapa 

orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan, 

diantaranya adalah: 

a) Mediator Pengadilan Agama Ponorogo 

b) Pengacara Pengadilan Agama Ponorogo 

c) Para Pihak Berperkara 

 

 
18 Anggito, Albi dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 213. 
19 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78. 
20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16. 
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2) Sumber Data Sekunder  

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan 

tertulis yang didapat dari sumber data sekendur. Dapat berupa 

Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang mendukung 

teori mediasi dan efektivitas hukum, laporan perkara yang 

masuk, laporan mediasi, berita acara mediasi dan dokumen lain 

yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari intansi yang 

bersangkutan. Sedangkan eksternal data dapat diperoleh dari 

sumber luar yang memiliki keterangan yang relevan dari 

masalah yang bersangkutan.21 Pada penelitian ini, sumber data 

sekunder yang diperoleh berupa dokumen mengenai: 

1) Laporan perkara cerai yang masuk PA Ponorogo bulan 

Januari-Desember 2020 

2) Laporan mediasi perkara cerai di PA Ponorogo bulan 

Januari-Desember 2020 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut: 

 

 

 

 
21 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), 132. 
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a. Observasi 

Metode observasi adalah metode dimana peneliti 

mengamati langsung tentang objek yang diteliti.22 Kunci 

keberhasilan observasi ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab 

pengamat melihat, mendegar, atau mendengarkan suatu objek 

penelitian kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang 

diamati.23 

Dalam penelitia ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu dengan pengamatan terhadap proses pelaksanaan mediasi 

secara langsung dan mediasi secara audio visual dalam 

penyelesaian perkara cerai di PA Ponorogo pada bulan Desember 

2020. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara 

mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga 

informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang 

dibutuhkan.24 

Nantinya peneliti dalam melakukan penelitian ini akan 

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara 

digumakan untuk mencarai data terkait implementasi mediasi 

 
22 Rachmat Kriyantono, Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.  
23 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), 384. 
24 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru–Karyawan dan Penelitian Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 74. 
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secara langsung dan secara audio visual dalam perkar cerai di PA 

Ponorogo. Di mana pada saat wawancara terhadap narasumber 

seperti mediator, pengacara, dan/atau para pihak berperkara 

membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan 

ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar.25 Maka dalam 

penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil 

laporan atau rekapitulasi pelaksanaan mediasi cerai, berita acara 

mediasi di PA Ponorogo, dan dokumen lainnya yang berkaitan. 

6. Analisis Data 

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan 

melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.26 

Dalam penelitian komparatif tentang efektivitas mediasi secara 

langsung dan mediasi secara audio visual ini, analisis data yang 

dipakai oleh peneliti adalah analisis  penelitian induktif. Penalaran 

secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang berdasar pada kejadian 

yang khusus untuk memastikan teori,hukum, konsep yang umum. 

Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan 

 
25 Sugiono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif,  (Bandung: Alfabeta, 2015), 273. 
26 Ibid., 330.  
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ekslusif saat membuat pertayaan yang diakhiri dengan pertanyaan yang 

memiliki karekter umum.27 Dari sinilah peneliti akan menganalisis 

mediasi secara khusus yakni mediasi secara langsung dan mediasi 

secara audio visual, kemudian menarik kesimpulan secara umum 

tentang efektivitas komparasi dari kedua mediasi tersebut.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut: 

a. Keabsahan Konstruk (Construct Validity) 

Keabsahan konstruk atau konsep berkaitan dengan 

kepastian mengenai kebenaran variabel yang ingin diukur. Salah 

satu caranya adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu.28 Jadi penelitian ini 

dapat dicek keabsahannya secara konstruk dengan membandingkan 

data peneliti dengan data yang asli di PA Ponorogo. 

b. Keabsahan Internal (Internal Validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada 

seberapa jauh kesimpulan dari hasil penelitian yang sesungguhnya. 

Keabsahan ini dapat dicapai melalui analisis dan interpretasi yang 

 
27JOPGlass, https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/, (diakses pada 26 

November pukul 13.00 WIB). 
28 Afifudun dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2009), 143. 

https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/
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tepat.29 Jadi penelitian ini juga dapat dicek keabsahannya secara 

internal dengan melihat dari kesimpulan yang ditarik oleh peneliti 

dengan membandingkan data pada penelitian peneliti. 

c. Keabsahan Eksternal (Eksternal Validity) 

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Meskipun pada 

penelitian kualitatif tidak terdapat kesimpulan yang pasti. Namun 

dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai keabsahan 

eksternal terdapat kasesuain selama kasus tersebut memiliki 

konteks yang sama.30 Maka penelitian ini dapat juga dicek 

keabsahannya secara eksternal dengan re-check kesesuaian kasus 

yang sama terhadap kesimpulan peneliti. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:31 

a. Menetapkan Fokus Penelitian 

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika 

berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat 

sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel,penelitian kualitatif 

harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah 

 
29 Ibid. 
30 Ibid., 144.  
31 Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170. 
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ditetapkan.32 Maka dalam hal penelitian ini, peneliti berfokus pada 

pelaksanaan mediasi secara langsung dan mediasi secara audio 

visual di PA Ponorogo. 

b. Menentukan Setting dan Subjek Penelitian 

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistis, 

setting penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan 

telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan 

subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan 

sejak awal penelitian.33 

Maka dalam penelitian ini setting/latar yag dipakai adalah 

PA Ponorogo sebagai setting tempat, mediasi bulan Januari-

Desember 2020 sebagai setting waktu, dan perkara cerai sebagai 

setting peristiwa. Dan subjek penelitian dalam penelitian ini yakni 

mediator, pengacara, dan para pihak berperkara. 

c. Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data 

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan 

data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses 

penelitian.34 Jadi dalam tahap ini peneliti melakukan secara 

berkesinambungan antara observasi dan wawancara terkait 

mediasi, lalu mentranskip wawancara tersebut dan mengumpulkan 

data-data lainnya yang didapat, kemudian diolah dan dianalisis. 

 
32 Ibid. 
33 Ibid., 171. 
34 Ibid. 
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d. Penyajian Data 

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman 

kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang 

diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak 

dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-

kata dan tidak berupa table-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.35 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini data tabel terkait rekapitulasi 

mediasi di PA Ponorogo hanya seagai data pendukung untuk 

mencapai kesimpulan secara naratif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai 

berikut: 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang 

di dalamnya menguraikan tentang mediasi secara umum 

kemudian mediasi di Indonesia kemudian mediasi secara 

langsung dan mediasi secara audio visual di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Dari latar belakang masalah tersebut muculah 

permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan 

masalah yakni; bagaimana implementasi mediasi secara langsung 

dan secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di PA 

 
35 Ibid., 172. 
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Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum dan teori mediasi, 

apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan 

mediasi secara langsung dan secara audio visual dalam perkara 

cerai di PA Ponorogo. kemudian di bab ini menjelaskan tujuan 

penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis rumusan 

masalah, menjelaskan manfaat penelitian baik internal maupun 

eksternal, memaparkan telaah pustaka/penelitian terdahulu untuk 

membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dan belum pernah 

dilakukan atau bukan plagiasi. Bab ini juga  memaparkan metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari jenis 

dan pendekatan penelitian yakni empiris dan penelitian lapangan, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian di PA Ponorogo, data dan 

sumber data primer seperti mediator, para pihak dan pengacara, 

sumber data sekunder seperti laporan perkara perkara cerai dan 

laporan mediasi tahun 2020. Kemudian teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Menjelaskan bahwa analisis data menggunakan 

metode induktif dan pengecheckan keabsahan data dapat 

dilakukan secara konstruk, internal, dan eksternal. Serta 

menjElaskan tahapan penelitian mulai dari menetapkan fokus 

penelitian, menentukan setting dan subjek penelitian, 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyajian data. 
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Dan yang terkhir yakni memaparkan sistematikan pembahasan 

seperti yang tercantum ini. 

BAB II : Bab ini berisi kerangka teori/ landasan teori, yakni teori mediasi 

seperti pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, pengertian 

mediator, dan prosedur mediasi di Pengadilan. Selain itu juga 

teori yang berkenan dengan efektivitas hukum yakni; pengertian 

efektifitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas penegakan hukum. 

BAB III : Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan 

data.Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni; Profil PA 

Ponorogo yang meliputi Wilayah Yuridiksi, alamat, struktur, visi 

misi, dan tugas pokok serta fungsi PA Ponorogo. selain itu data 

mengenai mediasi perkara cerai di PA Ponorogo yang mencakup; 

mediasi secara langsung beserta faktor penghambat dan 

pendukungnya dan mediasi secara audio visual juga beserta faktor 

penghambat dan pendukungnya. 

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan 

menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan 

dalam bab ini berisi analisis pelaksanaan mediasi secara langsung 

dan secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di PA 

Ponorogo. dalam sub pembahasannya terdapat; implementasi 
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mediasi secara langsung dan secara audio visual dalam 

penyelesaian perkara cerai di PA Ponorogo ditinjau dari teori 

efektivitas hukum dan teori mediasi, faktor penghambat dan 

pendukung efektivitas pelaksanaan mediasi secara langsung dan 

secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di PA 

Ponorogo. 

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari 

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

 

  



 

 
 

BAB II 

MEDIASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM 

 

A. Mediasi 

1. Pengertian Mediasi 

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus sebagaimana 

dikutip dalam buku Syahrizal Abbas, disebutkan bahwa mediasi 

adalah kegiatan menjembatani antara kedua belah pihak yang 

bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan 

ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu 

mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa.1 

Begitu juga dalam kamus hukum Dictionary of Law Complate 

Edition sebagaimana dikutip dalam buku Endrik Safudin, bahwa 

mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa secara damai 

yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang 

dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa antara dua pihak.2 

Garry Goodpaster dalam buku Syahrizal Abbas juga 

memberikan pengertian mediasi sebagai proses negosiasi pemecah 

masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartiality) dan 

netral (neutral) bekerja dengan pihak pihak yang bersengketa untuk 

 
1 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, 2. 
2 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), 31. 
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membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang 

memuaskan.3 

Demikian pula dengan Christopher W. Moore dalam buku 

Endrik Safudin menyatakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam 

sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima 

pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah 

pihak dan bersifat netral.4 

Di Indonesia, pengertian mediasi secara konkrit dapat 

ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2003 yang sekarang diganti dengan dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir di ganti dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.5 

Dalam Pasal 1 Angka 6 PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi 

adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan pengertian mediasi dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 1 Angka 7 dan 

semakna dengan pengertian mediasi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 

1 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian 

 
3 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, 5. 
4 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 32. 
5 Ibid., 33. 
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sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

2. Dasar Mediasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam 

a Landasan Yuridis Normatif 

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di 

pengadilan adalah:6 

1) Pasal 130 HIR (Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 

1941:44), atau 

Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 

1927:227) atau 

Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 

1874:52), 

2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).  

3) PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan. 

4) PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan. 

5) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan. 

6) SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga 

Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. 

 
6 Wirhanuddin, “Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: 

Perspektif Hukum Islam”, Al-Fikr, Vol. 20 No.2 (2015), 286. 
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b Landasan Hukum Islam 

Al Qur’an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang 

terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia 

sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan 

sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata 

kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola 

penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat 

terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia 

dengan merujuk pada sejumlah ayat Al Qur’an, hadist Nabi, 

praktik adat dan berbagai kearifan lokal.7 

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam 

penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para 

pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga 

dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak 

ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun 

damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan 

membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong 

intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 9-10.8 

 
7 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. 

Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 166. 
8 Ibid. 
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ُهَما  َوِإن طَائَِفتَ  ِإحَدى ٰ بَ َغت  فَِإن  بَينَ ُهَما  فََأصِلُحواْ  ؤِمِننَي ٱقتَ تَ ُلواْ 
ُ
ٱمل ِمَن  اِن 

فَاَءت   فَِإن  ٱَّللَِّ  أَمِر  ِإََلٰ  َتِفيَء  َحَّتَّٰ  تَبِغي  ٱلَِِّت  ِتُلواْ  فَ قَٰ ٱأُلخَرٰى  َعَلى 

قِسطِ 
ُ
 نَي فََأصِلُحواْ بَينَ ُهَما بِٱلَعدِل َوأَقِسُطواْ ِإنَّ ٱَّللََّ ُيُِبُّ ٱمل

Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin 

berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah 

satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan 

lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu 

sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka 

damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang- orang yang berlaku adil” (Q.S. Al Hujurat: 9).9 

 

ؤِمُنوَن ِإخَوة فََأصِلُحواْ َبنَي َأَخَويُكم َوٱت َُّقواْ ٱَّللََّ َلَعلَُّكم تُرََحُونَ 
ُ
َا ٱمل  ِإَّنَّ

Artinya: “Sesungguhnya orang- orang mukmin bersaudara, 

karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan 

bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.(Q.S. 

Al Hujurat: 10).10 

Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan 

setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka 

mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena 

rekonsiliasi/ perdamaian/ pemufakatan adalah jalan terbaik 

penyelesaian konflik. Tertuang juga dalam Al-Qur’an Surat an-

Nisa’ ayat 114. 

 
9 Al-Qur’an, 49:9. 
10 Al-Qur’an, 49:10. 
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ُهْم ِإَّلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصلٍَٰح َبنْيَ   َّلَّ َخرْيَ ِِف َكِثرٍي مِ ن َّنََّْوى ٰ

ِلَك ٱبِْتَغاَء َمْرَضاِت ٱَّللَِّ َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما   ٱلنَّاِس َوَمن يَ ْفَعْل ذَٰ

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan 

mereka, kecuali bisikan- bisikan dari orang yang menyuruh 

memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan 

perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barang siapa yang 

berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah kelak Kami 

memberinya pahala yang besar”. (QS. An- nisa’: 114).11 

 

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara 

mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi 

sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut 

dengan tahkim. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi 

(tahkim) juga telah disebutkan dalam Al Qur’an surat An-Nisa’ 

ayat 35 yang berbunyi: 

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَٱبْ َعُثوا َحَكًما مِ ْن أَْهِلهِ ۦ  َوَحَكًما مِ ْن أَْهِلَها ِإن  

نَ ُهَما ِإنَّ ٱَّللََّ َكاَن َعِليًما َخِبريًا  ُ بَ ي ْ   يُرِيَدا ِإْصلًَٰحا يُ َوفِ ِق ٱَّللَّ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 

kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”(QS. An-Nisa’: 35).12 

 

 
11 Al-Qur’an, 4:114. 
12 Al-Qur’an, 4:35. 
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Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan 

kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan 

pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi 

sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.13 

3. Pengertian Mediator 

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016, Mediator adalah 

Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai 

pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian.14  

4. Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama diatur 

prosedur beracara mediasi yakni: 

a. Tahap Pra Mediasi 

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah 

pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 

Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan 

kesempatan proses mediasi selama 30 hari kerja. Hakim 

menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang 

bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama 

yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 

 
13 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, 138. 
14 Pasal 1 Ayat (2) PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut 

para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. 

Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan 

pemeriksa pokok perkara tersebut untuk menjalankan fungsi 

mediator.15 

b. Tahap Proses Mediasi 

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para 

pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing 

pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim 

mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling 

lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan 

mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah 

gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-

turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang 

disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.16 

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan 

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan 

perdamaian maka wajib dirumuskan sacara tertulis dan 

ditandatngani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di 

wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan 

secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib 

menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah 

 
15 Pasal 17 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
16 Pasal 24 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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ditentukan untuk memberitahukan. kesepakatan perdamaian 

kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta 

perdamaian.17 

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan 

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator 

wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. 

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa 

perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian 

hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, 

pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi 

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses 

persidangan.18 

e. Berakhirnya Mediasi 

Sama halnya negosiasi, berakhirnya mediasi dapat 

dipengaruhi oleh dua keadaan yaitu pertama, mediasi berhasil 

dengan dibuatnya kesepakatan tertulis sebagai bukti 

perdamaian antar para pihak. Kedua, mediasi tidak berhasil 

sehingga tidak tercapai kesepakatan tertulis sebagai bukti 

perdamaian. Ketika proses mediasi yang dilakukan dengan 

menghadirkan pihak ketiga mediator berada dalam salah satu 

keadaan tersebut, maka mediasi bisa dikatakan telah berakhir. 

 
17 Pasal 27 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
18 Pasal 32 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Artinya tidak tercapai kesepakatan tertulis menjadi bukti 

berhasil atau tidak berhasilnya proses mediasi.19 

B. Efektivitas Hukum 

1. Pengertian Efektivitas Hukum 

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia 

yang berasal dari bahasa inggris yaitu “efective” yang berarti berhasil 

ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, 

maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati.20 

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektivitas suatu tertib hukum dan efektivitas suatu kaidah hukum 

tertentu merupakan suatu kondisi bagi sahnya kaidah hukum. 

Efektivitas merupakan suatu kondisi dalam arti  bahwa tertib hukum 

atau kaidah hukum tertentu tak dapat dianggap sah lagi apabila 

efektivitasnya hilang atau pudar.21 

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh 5 (empat) faktor, yaitu:22 

a. Kaidah hukum atau peraturan  itu sendiri (Undang-Undang) 

b. Petugas yang menegakan atau menerapkan 

c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan 

kaidah hukum 

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut 

 
19 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 57. 
20 Widjaya, Amin Tunggal, Manajemen suatu pengantar cetakan pertama,(Jakarta: 

Rinekacipta jaya, 1993) 32. 
21 Soerjono Soekanto , Penegakan hukum, (Bandung: Bina cipta, 1983), 26. 
22 Ibid., 30. 
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e. Budaya Hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 

tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.  

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan 

Hukum 

Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-

faktor yang dapat memperngaruhi efektivitas hukum dalam 

masyarakat akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor Kaidah Hukum 

Undang-Undang dalam arti materiel adalah peraturan 

tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat 

maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-

Undang dalam arti materiel mencakup:23 

1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau 

suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara 

umum di sebagian wilayah Negara 

2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau 

daerah saja 

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat 

beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang 

 
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: 

RajaGrafindo Persada, 2018), 11. 
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tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-

Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas 

tersebut antara lain:24 

1) Undang-Undang tidak berlaku surut 

2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih 

tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 

3) Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan 

Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembutnya 

sama 

4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan 

Undang-Undang yang berlaku terdahulu 

5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat 

6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk  mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun 

pribadi, melalui pelesatarian ataupun pembaruan (inovasi) 

Ganguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari 

Undang-Undang mungkin disebabkan karena:25 

1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang 

2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 

untuk menerapkan Undang-Undang 

 
24 Ibid., 12. 
25 Ibid., 17. 
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3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya 

b. Faktor Petugas/Penegak Hukum 

Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti 

polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan 

dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat 

tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya.26 

Setiap penagak hukum tersebut mempunyai kedudukan 

(status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi 

tertentu di dalam sturuktur ke masyarakatan, yang mungkin 

tinggi, sedang, atau rendah. Suatu peranan tertentu, dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:27 

1) Peranan yang ideal (ideal role) 

2) Peranan yang seharusnya (expected role) 

3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena 

pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak 

tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan 

keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian 

 
26 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2017, 68. 
27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 19. 
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pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum 

diskresi sangat penting, oleh karena:28 

1) Tidak ada Perundang-Undangan yang sedemikian 

lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku 

manusia 

2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan 

Perundang-Undangan dengan perkembangan-perkembangan 

di dalam masyarakat, sehingga mnenimbulakan 

ketidakpastian 

3) Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-Undangan 

sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-

Undang 

4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan 

penanganan secara khusus 

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai 

keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:29 

1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat 

2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi karena pemusatan 

perhatian pada segi prosesual 

3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta 

tanggungjawab, daripada kedudukan dengan lambing-

lambang yang cenderung bersifat konsumtif 

 
28 Ibid., 21. 
29 Ibid., 22. 
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas  

Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada 

fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan 

dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan, 

maka harus dilakukan sosialisasi.30 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. 

Sarana atau fasilitas tersebut anatara 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 mencapai tujuannya.31 

Khusunya untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya 

dianuti jalan pikiran sebagai berikut:32 

1) Yang tidak ada −diadakan yang baru betul 

2) Yang rusak atau salah −diperbaiki dan dibetulkan 

3) Yang kurang −ditambah 

4) Yang macet −dilancarkan 

5) Yang mundur atau merosot −dimajukan atau ditingkatkan 

 

 

 
30 Zufatun Ni’mah, Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit 

Teras,2012), 121. 
31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 37. 
32 Ibid., 44. 
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d. Faktor  Masyarakat/ Lingkungan Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu 

dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut.33 

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai 

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian 

banyaknya pengertia yang diberikan pada hukum, terdapat 

kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan 

hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (penegak 

hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik 

buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku 

penegak hukum, yang menurut pendapatnya merupakan 

pencerminan hukum  sebagai struktur maupun proses.34 

Ada golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan 

hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu 

akibat yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat 

mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan 

kewajiban mereka menurut hukum. Kalau sudah mengetahui, 

maka mereka juga akan mengetahui aktivitas aktivitas 

penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, 

 
33 Ibid., 45. 
34 Ibid., 46. 
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dan  mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang 

ada.35 

Sebagai salah satu akibat negatifnya adalah kecenderungan 

yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian 

hukum, yakni ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti 

lebih menekan kan kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-

gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat 

diatur dengan hukum tertulis.36 

Dengan demikian sebenarnya hal yang menyangkut para 

warga masyarakat berkisar pada:37 

1) Penyuluhan hukum yang teratur 

2) Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal 

kepatuhan kepatuhan terhadap hukum 

3) Pelembagaan terencana dan terarah 

e. Faktor Budaya Hukum 

Kebudayaan (sistem) hukum 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 

 
35 Ibid., 55. 
36 Ibid., 57. 
37 Soerjono Soekanto , Penegakan hukum, 33. 
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pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan eksterim 

yang harus diserasikan.38 

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah 

sebagai berikut:39 

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 

2) Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan. 

3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ 

inovatisme. 

 

  

 
38 Ibid., 59. 
39 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 60. 



 

 
 

BAB III 

MEDIASI: ANTARA LANGSUNG DAN AUDIO VISUAL  

DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

Gambar 3.1 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi 

Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota 

Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara 

Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7’ hingga 111° 52’ 

Bujur Timur dan 7° 49’ hingga 8° 20’ Lintang Selatan. Wilayah 

Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten 
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Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah 

utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di 

sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri 

(Provinsi Jawa Tengah).1 

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² 

habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan 

dan 301 desa. Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai 

datarann rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, 

sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak 

diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada 

di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% 

berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan 

klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan 

iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim 

penghujan dengan suhu udara berkisar antara 21 ̊ s/d 37 ̊ Celcius. Bila 

dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah 

terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan 

Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.2 

2. Alamat Pengadilan Agama Ponorogo 

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H. Juanda 

No. 25 Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos: 63418, 

 
1 https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi 
2Ibid.  
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Telp: 0352 – 481133, Fax: 0352– 481133, Website: www.pa-

ponorogo.go.id, dan Email: pa.ponorogo.401514@gmail.com3 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

Gambar 3.2 

 

Struktur organisasi PA Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Ketua : H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. 

Wakil : Rukayah, S.Ag. 

Hakim : 1. Drs. H. Misnan Maulana 

    2. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. 

    3. Yusuf Bahrudin, S.H.I. 

    4. Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. 

Panitera : H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H. 

 
3 PA Ponorogo, https://pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan, (di akses 

pada 14 Januari 2021, Pukul 17:00 WIB). 

http://www.pa-ponorogo.go.id/
http://www.pa-ponorogo.go.id/
mailto:pa.ponorogo.401514@gmail
PA%20Ponorogo,%20https:/pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan
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Sekertaris : Dra. Siti Khomariyah 

Panmud Permohonan : Drs. H. Muhadji Lestari 

Panmud Gugatan  : Istadjam, S.H. 

Panmud Hukum  : Dra. Nanik Umiyati 

Jurusita Pengganti : Ahmad Samsyul, S.T. 

Panitera Pengganti : 1. Istadjam, S.H. 

      2. Drs. H. Muhadji Lestari 

      3. Dra. Nanik Umiyati 

      4. Hj. N. Masruroh, S.H 

      5. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag. 

      6. Dussalam, S.H.I. 

      7. Gogod Widiyantoro, S.H. 

      8. Robi Noor N.A.G, S.H.I, M.H. 

      9. Syarif Nurul Huda, S.Ag. 

     10. Danang Prasetyo N., S.Sy. 

     11. Kartika Anggi Nugrahini, S.H. 

     12. Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H 

Pengadministrasi Registrasi Perkara : Sari Sekarlati, A.Md. 

Kasubag Perencanaan,TI, Pelaporan : Dwi Putra Damayanto, S.H 

Kasubag Kepegawaian, Ortala : Norma Atiq, S.H. 

Kasubag Umum, Keuangan : Nur Laela Kusna, S.Ag. 

Pranata Komputer : 1. Waqidah Kun R., S.T 

      2. Yeni Lestari, S.Kom. 
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Pranata Kearsipan : Dwi Utomo, S.H. 

Pranata Peradilan  : - 

Arsiparis   : - 

Pustakawan  : - 

Bendahara  : Dwi Putra Damayanto, S.H 

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo 

VISI : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung” 

MISI : 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme 

sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo. 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Ponorogo.4 

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama 

merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, 

 
4 Ibid. 
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merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman 

untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 

keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.5 

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan 

Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana 

diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama.6 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:7 

1) Fungsi mengadili  (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan   pengarahan, bimbingan, 

dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi 

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan ( vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006). 

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi 

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum 

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA 

Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

Fungsi Lainnya :8 

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas 

 
8 Ibid. 
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Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006). 

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

B. Mediasi Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Dalam pelaksanaan mediasi, PA Ponorogo telah melakukan dua 

macam mediasi, yakni mediasi secara langsung dan mediasi secara jarak 

jauh (virtual) dengan perantara media audio visual.9 

1. Mediasi  Perkara Cerai Secara Langsung Di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

PA ponorogo lebih banyak melaksanakan mediasi secara 

langsung ketimbang mediasi secara audio visual. Dari 269 perkara 

cerai yang di mediasi di PA Ponorogo bulan Januari-Desember 2020, 

mediasi secara langsung sejumlah 260 perkara cerai, jadi 97% mediasi 

perkara cerai di PA Ponorogo dilakukan secara langsung.10 Hal ini 

karena mediasi secara audio visual hanya bersifat darurat/ tidak bisa 

menjadi patokan umum.11 Sedangkan untuk keberhasilan mediasi 

 
9 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
10 Data Statistik Perkara  Yang Di Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari 

s/d Desember Tahun 2020. 
11 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
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secara langsung, dari 260 mediasi cerai secara langsung, 9 perkara 

berhasil dengan pencabutan, dan 251 perkara tidak berhasil.12 

Kewajiban menghadiri mediasi bagi  para pihak juga 

merupakan tujuan dari pelaksanaan mediasi, yakni agar para pihak 

dapat berkomunikasi secara langsung, berhadap-hadapan, berdiskusi, 

dan berbicara supaya ada sambung rasa antar para pihak tersebut. Tak 

hanya itu, komunikasi antara para pihak secara langsung di harap 

dapat membawa rasa empati yang dapat ditangkap oleh masing-

masing pihak yang berperkara.13 

Mediasi secara langsung ini dilakukan secara bersama-sama 

antar para pihak yang berperkara, kuasa hukumnya, dan juga mediator 

dalam satu tempat untuk berunding dengan tujuan mencapai sebuah 

perdamaian. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi/ ruang kaukus PA 

Ponorogo.14 Hal ini juga disampaikan oleh beberapa advokat yang 

pernah beracara mediasi secara langsung di PA Ponorogo sebagai 

berikut; 

“Mediasi secara langsung dilakukan bersama-sama, jadi kuasa 

hukum membantu para pihak dalam proses mediasi seperti 

menyampaikan penjelasan dalam mediasi, mendorong para pihak 

untuk aktif dalam mediasi, membantu para pihak merumuskan 

rencana kesepakatan damai, dan sebagainya sebagaimana kewajiban 

kuasa hukum,” (Zainal Faizin, S.H. Advokat APSI).15 

 

“Karena mediasi prinsipnya tertutup, ketentuan di PERMA juga 

prinsipiel harus hadir langsung baik di dampingi maupun tidak 

 
12 Data Statistik Perkara  Yang Di Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari 

s/d Desember Tahun 2020. 
13 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
14 Ibid. 
15 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
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didampingi (kuasa hukum). Kalau dalam praktek itu semua 

kondisional. Jadi kalau di PA Kota Madiun, prinsipiel sendiri yang 

masuk dan Kuasa Hukum di luar. Tapi kalau di PA Ponorogo 

tergantung lawannya juga kadang-kadang. Kalau memang 

menghendaki mediasi dari hati ke hati, kita juga harus menghormati, 

karena beberapa pihak menganggap kehadiran pengacara itu seperti 

profokator,” (Mohammad Padhipta Erfandhiarta, S.H, M.H Advokat 

IKADIN dan PERADI).16 

 

“Pada prinsipnya para pihak menghadap mediator sendiri. Kuasa 

hukum bisa mendampingi dan mendengar rangkaian mediasi, tapi 

yang berkepentingan ialah pihak P dan T, maka P dan T yang ditanya 

lebih lanjut oleh hakim mediator. Pengacara tidak boleh kecuali dalan 

hal yuridisnya. Demi kepentingan perdamaian, pengacara cukup 

mendampingi saja,” (Pujianto, S.H.I Advokat PERADI).17 

Jadi dari beberapa keterangan yang disampaikan di atas dapat 

di tarik benang merah bahwa pelaksanaan mediasi secara langsung 

dalam perkara cerai di PA Ponorogo dilakukan bersama-sama dengan 

mediator dan para pihak, baik di dampingi maupun tidak didampingi 

oleh kuasa hukumnya. 

a. Tahapan Mediasi Secara Langsung Di PA Ponorogo 

Secara umum, pelaksanaan tahapan proses mediasi yang ada 

di PA Ponorogo sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini yakni 

seperti dalam pengagendaan mediasi tetap menjadwalkan minimal 

dua kali pertemuan untuk melaksanakan proses mediasi. Kemudian 

mediasi juga harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan 

ketika dalam posisi para pihak itu berada di dalam Negeri.18 

 
16 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Januari 2021. 
17 Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Januari 2021. 
18 Ibid. 
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 Dalam hal mediasi dijadwalkan minimal dua kali pertemuan, 

namun dalam perkara cerai di PA Ponorogo, standar pelaksanaan 

mediasi hanya dilakukan sebanyak satu kali sebagai mana 

diungkapkan mediator PA Ponorogo sebagai berikut; 

“Kalau fokus diperkara perceraian, standar pelaksanaan 

mediasi minimal dua kali. Tetapi jika memang dalam posisi 

tertentu semisal perkara waris, hadanah, atau yang lain, di m ana 

dalam posisi ketika mediasi pertama para pihak menyepakati satu 

dan lain hal namun tidak bisa diputuskan pada waktu itu, maka 

kemungkinan besar para pihak itu memilih untuk mengambil jeda 

waktu. Jadi para pihak akan melaksanakan mediasi berikutnya 

bahkan bisa sampai lebih dari dua kali. Tetapi dalam konteks ini 

juga harus berpatokan pada batas waktu yang sudah ada sesuai 

dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan.”19 

 

Alasan mengapa mediasi perkara cerai kebanyakan 

dilakukan hanya satu kali diungkapkan oleh beberapa 

advokat/pengacara sebagai berikut; 

1) Ketika di mediasi pertama para pihak kiranya sudah tidak 

memungkinkan untuk dilakukan mediasi lanjutan, dalam artian 

salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai, maka mediasi 

cukup dilakukan satu kali.20 

“Jika di mediasi pertama masih ada harapan atau celah 

untuk damai antar para pihak, maka mediasi dilanjutkan bisa 

sampai 2-3 kali sampai batas waktu yang ditentukan dalam 

PERMA No.1 Tahun 2016. Tapi kebanyakan di kasus cerai di 

Ponorogo ,mediasi hanya dilakukan satu kali saja,” (Endang 

Misnati, S.H, M.H Advokat PERADI).21 

 

 
19 Ibid. 
20 Endang Misnati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021. 
21 Ibid. 
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Terkait alasan tersebut di atas ternyata juga mendapat 

keterangan lain yakni; dalam hukum acara, mediasi dilakukan 

sepanjang diperlukan. Jangka waktu mediasi yakni 30 hari dari 

penetapan hari mediasi. Selama 30 hari bila mediasi hanya 

diperlukan sekali selesai maka dilakukan sekali. Tapi pada 

umumnya dilapangan itu dua kali mediasi dengan catatan 

kedua belah pihak sama-sama hadir. Tapi, banyak pengadilan 

yang tanda tangan mediasinya 2 kali padahal pelaksanaanya 

hanya sekali.22 

“Banyak pengadilan yang tanda tangan mediasinya 2 kali 

padahal pelaksanaanya hanya sekali, itu hanya untuk 

memenuhi pembukuan mediator. Sesuai dengan aturan 

memang 2 kali minimal, tapi kadang ada juga dalam perceraian 

kalau prinsipiel P dan T sama–sama tidak menghendaki 

pernikahan tersebut atau sama-sama ingin bercerai mau ada 

mediasi 2 atau 3 kali kan tetap saja. maka biasanya mediator 

hanya menginginkan satu kali mediasi, lalu tanda tangan. 

Biasanya ada 2 tanda tangan, misal tanggal 17 mediasi dan 

tanggal 24. Soalnya tundaan mediasi minimal pada umumnya 

seminggu,” (Riaya Novia Putri, S.H Advokat PERADI)23 

 

2) Hal lain yang mempengaruhi mengapa mediasi perkara cerai di 

PA Ponorogo kebanyakan satu kali diungkapkan sebagai 

sebagai berikut:24 

a) Dikehendaki satu kali sudah cukup 

b) Pihak Prinsipiel P (Penggugat/ Pemohon) dan T (Tergugat/ 

Termohon) tidak meminta untuk mediasi ulang 

 
22 Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
23 Ibid. 
24Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 

 



 

57 
 

c) Mediator bersifat pasif 

3) Kembali ke asas peradilan yakni cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. 

“Rata-rata perceraian mediasinya sekali. Sebenarnya bisa 

berkali-kali. Saya tidak tahu pertimbangannya apa, mungkin 

kembali ke asas cepat, sederana dan biaya ringan. Maka 

mediator mengambil langkah cepat,” (Mohammad Padhipta 

Erfandhiarta, S.H, M.H Advokat IKADIN dan PERADI).25 

 

Terkait pelaksanaan mediasi secara langsung, para pihak 

yang berperkara  menyampaikan demikian; 

“Mediasi dilakukan satu kali, langsung, di sidang 

selanjutnya mantan suami tidak hadir, 4 kali sidang selesai,” 

(Penggugat Cerai – Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po).26 

 

“Mediasi hanya sekali, secara langsung, 3 kali sidang 

selesai,” (Penggugat Cerai – Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po).27 

 

“Mediasi sekali, berhasil,” (Pemohon Cerai Talak –Nomor: 

0390/Pdt.G/2020/PA.Po).28 

 

b. Faktor Pendukung Mediasi Secara Langsung Di PA Ponorogo 

 Ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan mediasi 

secara langsung menurut beberapa pihak diantaranya: 

1) Menurut Mediator 

Faktor yang mendukung mediasi secara langsung yakni 

kerjasama dari para pihak secara langsung.29 

 
25 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Januari 2021. 
26 Penggugat Cerai- Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
27 Penggugat Cerai- Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 27 Januari 2021. 
28 Pemohon Cerai Talak- Nomor: 0390/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 3 Februari 2021. 
29 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
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2) Menurut Kuasa Hukum/Pengacara 

a) Kemampuan mediator, mediator yang handal dalam 

mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat 

mengupayakan adanya titik temu antar para pihak yang 

berperkara akan mudah untuk mendorong terjadinya 

perdamaian.30 

b) Kalau P dan T sama-sama didampingi kuasa hukum, maka 

P dan T akan saling mengerti tanpa harus saling 

menyalahkan & dapat menghindari konflik yang terlalu 

panjang, karena kuasa hukum memberikan pemahaman 

tentang mediasi dan titik temu perdamaian.31 

c) Kalau P atau T tidak didampingi kuasa hukum, namun 

pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut luas, 

atau telah memahami informasi yang ia dapat atas 

relasinya, maka kesadaran hukumnya sudah ada secara 

ilmiah.32 

d) P dan T memiliki kesadaran hukum secara alamiah (sifat 

bawaan dan yang ia pelajari).33 

e) P dan T memiliki iktikad baik/kooperatif34 

 

 

 
30 Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Januari 2021. 
31 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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3) Menurut Para Pihak 

Faktor yang mendukung mediasi secara langsung yakni 

kehadiran para pihak. 

 “Kalau sama-sama hadir enak, jadi tahu maunya 

gimana, dan yang menyebabkan kendala tergugat tidak hadir,” 

(Penggugat Cerai – Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po).35 

 

“Kehadiran dua belah pihak yang berperkara itu penting,” 

(Penggugat Cerai – Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po).36 

 

“Kehadiran pihak lawan itu memudahkan komunikasi 

dalam menyelesaikan masalah, saya cabut permohonan cerai, 

mediasi berhasil.” (Pemohon Cerai Talak – Pemohon Cerai 

Talak-Nomor: 0390/Pdt.G/2020/PA.Po).37 

 

c. Faktor Penghambat Mediasi Secara Langsung Di PA Ponorogo 

  Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan 

mediasi secara langsung diantaranya:38 

1) Menurut Mediator 

Faktor yang menghambat mediasi secara langsung 

yakni tidak adanya kerjasama dari para pihak untuk menghadiri 

mediasi.39 

2) Menurut Kuasa Hukum/Pengacara 

a) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang mediasi 

oleh para pihak yang berperkara.40 

 
35 Penggugat Cerai- Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
36 Penggugat Cerai- Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
37 Pemohon Cerai Talak- Pemohon Cerai Talak-Nomor: 0390/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi 

Langsung), Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Februari 2021. 
38 Ibid. 
39 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
40 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
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b) Jadwal mediasi yang tidak teratur, sehingga mediasi 

diwakilkan oleh kuasa hukum. Dan kuasa hanya dapat 

menyampaikan pesan yang diberi oleh pemberi kuasa.41 

c) P dan T tidak memiliki iktikad baik/ tidak kooperatif.42 

3) Menurut Para Pihak 

Faktor yang menghambat mediasi secara langsung 

yakni ketidakhadiran salah satu pihak. 

 “Kalau sama-sama hadir enak, jadi tahu maunya 

gimana, dan yang menyebabkan kendala tergugat tidak hadir,” 

(Penggugat Cerai – Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po).43 

 

 “Mantan suami (Tergugat) tidak hadir saat mediasi 

itu sangat menghambat,” (Penggugat Cerai – Nomor: 

1723/Pdt.G/2020/PA.Po).44 

 

Jadi mediasi secara langsung dalam penyelesaian perkara cerai 

di PA Ponorogo dapat dituangkan dalam tabel berikut; 

No Mediasi Secara Langsung 

1. Proses 

Mediasi 

Dilakukan secara bersama-sama antara para 

pihak, kuasa hukumnya, dan mediator dalam 

satu tempat untuk berunding serta mrumuskan 

rencana kesepakatan damai. 

2. Faktor 

Pendukung: 

Menurut Mediator: 

Kerjasama para pihak secara langsung 

 

Menurut Kuasa Hukum: 

 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Penggugat Cerai- Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
44 Penggugat Cerai- Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Langsung), Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
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- Kemampuan mediator yang handal 

- Pemahaman hukum para pihak 

- Pengetahuan hukum para pihak 

- Kesadaran hukum para pihak 

- Iktikad baik para pihak 

 

Menurut Para Pihak: 

Kehadiran para pihak 

3. Faktor 

Penghambat: 

Menurut Mediator: 

Tidak adanya kerjasama para pihak untuk 

menghadiri mediasi 

 

Menurut Kuasa Hukum: 

- Tidak adanya pemahaman dan pengetahuan 

hukum para pihak 

- Jadwal mediasi yang tidak teratur 

- Tidak adanya iktikad baik para pihak 

 

Menurut Para Pihak: 

Ketidakhadiran salah satu pihak/ pihak lawan 

    Tabel 3.1 

     

2. Mediasi  Perkara Cerai Secara Audio Visual Di Pengadilan 

Agama Ponorogo 

Dari 269 perkara cerai yang di mediasi PA Ponorogo, 9 

perkara cerai di mediasi secara audio visual, dengan keberhasilan 0% 

(tidak ada yang berhasil).45 Pelaksanaan mediasi secara audio visual 

dilaksanakan secara online lebih khusus melalui video call  kepada 

 
45 Data Statistik Perkara  Yang Di Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari 

s/d Desember Tahun 2020. 
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salah satu pihak. Jadi ada satu kondisi di mana pada pengajuan 

perceraian, pihak prinsipiel (P) –karena dia memakai kuasa hukum 

maka diwakilkan ke kuasa hukumnya, P tidak bisa hadir karena alasan 

yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu, sakit 

berdasarkan surat keterangan dari dokter, di bawah pengampuan, 

berada di luar negeri, tugas Negara/tuntutan profesi/ pekerjaan yang 

tidak dapat ditinggalkan.46 

a. Tahapan Mediasi Secara Audio Visual di PA Ponorogo 

Dalam perkara cerai PA Ponorogo juga pernah 

melaksanakan mediasi secara audio visual namun pihak P masih 

berada di Dalam Negeri (NKRI) tapi di Luar Pulau.47 Yang 

membedakan pelaksanaan mediasi audio visual ketika P/T berada 

di Luar Negeri dan P/T berada di Dalam Negeri yakni adanya 

surat kuasa istimewa oleh Kuasa Hukum yang dapat 

menggantikan P/T yang di Luar Negeri untuk mediasi. Sedangkan 

P/T yang masih di dalam negeri melaksanakan mediasi audio 

visual demikian.48 

“Kalau P di Luar Negeri tidak perlu audio visual, karena 

dengan surat kuasa istimewa saja sudah bisa. Tapi kalau P benar-

benar diketahui berada di Dalam Negeri (NKRI) maka harus 

audio visual. Audio visual tadi itu sama halnya dengan mediasi 

yang terjadi pada umumnya, tidak hanya menanyakan biodata, 

tapi mediator juga wajib mendamaikan atau kedua belah pihak 

membuat kesepakatan, bila keduanya bisa sepakat dalam mediasi 

 
46 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
47 Ibid. 
48 Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
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baik P/T dengan kuasa hukumnya atau dengan audio visual. Jadi 

kuasa hukum hanya menjembatani. Pergerakan/kewenangannya 

ketika pihak di LN dan DN dalam audio visual itu berbeda”49 

 

Hal ini senada juga dengan yang disampaikan oleh salah 

satu pihak yang berperkara cerai gugat dan posisi prinsipiel 

tersebut (P) berada di LN dan menguasakan perkara tersebut ke 

kuasa hukumnya. 

“Saya waktu itu di Hongkong. Pakai Pengacara, telpon 

waktu mengajukan. Saya terima jadi.” (Penggugat-Nomor: 1111/ 

Pdt.G/PA.Po).50  

 

“Saya waktu itu di Luar Negeri. Pakai Pengacara, mediasi 

itu pengacara tapi saya di video call terkait memastikan identitas, 

mediasi sekali, tidak berasil,” (Penggugat Cerai- Nomor: 

0499/Pdt.G/2020/PA.Po).51 

 

Namun menurut salah satu kuasa hukum, pelaksanaan 

mediasi secara audio visual dengan pihak prinsipiel yang berada 

di Luar Negeri tetap dilakukan dengan pertimbangan bahwa;52 

a) Untuk memastikan bahwa yang mengajukan perkara benar-

benar pihak prisipiel yang bersangkutan (bukan rekayasa). 

b) Dari penggugat juga mencapai tujuan yakni; 

1) Legal standing/ kedudukan hukum 

2) Keadilan hukum 

3) Kemanfaatan hukum 

 
49 Ibid. 
50 Penggugat Cerai- Nomor: 1111/ Pdt.G/PA.Po (Tidak Ikut Mediasi Audio Visual Di Luar 

Negeri), Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2021. 
51 Penggugat Cerai- Nomor: 0499/Pdt.G/2020/PA.Po (Mediasi Audio Visual Di Luar 

Negeri), Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2021. 
52 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
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Di PA Ponorogo, pernah diupayakan oleh kebijakan 

majelis hakim terkait mediasi perkara cerai, bahwa ketika pihak 

berperkara berada di Luar Negeri, maka majelis hakim dalam 

sifatnya yang menyarankan, memberi saran kepada Kuasa Hukum 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan prinsipiel (P) agar T 

juga dapat mendengar secara langsung (komunikasi) terkait 

alasan ‘mengapa kehendak perceraiannya’. Maka dari itu 

dilaksanakanlah mediasi audio visual dengan pihak P yang di 

Luar Negeri.53 

Kemudian terkait pertimbangkan oleh Majelis Hakim 

dalam mediasi audio visual ketika para pihak di NKRI yakni 

karena pada sidang pertama P memang sudah hadir, namun 

teryata T tidak hadir. Lalu di sidang kedua ternyata T hadir, 

secara otomatis maka perkara ini harus melaksanakan proses 

mediasi. Tetapi di depan majelis hakim, kuasa hukum 

menyatakan bahwa pada sidang kedua P sudah tidak bisa izin 

lagi. Sebab karena; pertama, posisi P berada di luar pulau, kedua, 

izin dari perusahaan tempat P bekerja hanya boleh satu kali. 

Kemudian dari pertimbangan kedua sebab itu, Kuasa Hukum  

memohon untuk melaksanakan mediasi secara virtual dan hal itu 

diizinkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa di 

sidang pertama prinsipiel sudah hadir tetapi pihak T tidak hadir.  

 
53 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 



 

65 
 

Maka dalam proses mediasi dilaksankaan secara virtual melalui 

video call.54 

Kasus posisi mediasi audio visual ketika prinsipiel masih 

berada di Dalam Negeri (NKRI) diungkapkan oleh kuasa hukum 

perkara tersebut yakni sebagai berikut: 

“Perkara itu perkara cerai talak, jadi pihak Pemohon (P) 

saat sidang pertama hadir didampingi kuasa hukum, namun pihak 

Termohon (T) hadir terlambat. Saat sidang sudah selesai dan 

majelis hakim meminta sidang untuk ditunda selama 3 minggu 

guna malaksanakan proses mediasi, kemudian pada waktu itu 

setelah keluar dari ruang sidang tiba-tiba pihak T datang. 

Akhirnya kuasa hukum membawa kedua belah pihak ke ruang 

pengacara untuk dilakukan mediasi sendiri. Saat itu hampir ada 

kesepakatan damai antara kedua belah pihak tetapi ternyata dari 

pihak T ada beberapa hal yang membuatnya merasa terganjal, 

akhirnya disarankan oleh kuasa hukum untuk semua hadir saat 

sidang kedua.  

Namun karena pihak P bekerja di Banjarmasin dan tidak 

memungkinkan untuk hadir lagi pada sidang kedua sebab terikat 

kontrak perusahaan tambang batu bara saat itu. Ketika sidang 

kedua, pihak T datang sendiri, kuasa hukum pihak P 

menyampaikan kepada majelis hakim bahwa tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan mediasi secara langsung, 

karena dibutuhkan waktu sekitar 8 minggu untuk memanggil 

pihak P (kliennya) agar dapat terbang ke Jawa lagi. Karena waktu 

tersebut melebihi ketentuan di PERMA No.1 Tahun 2016, 

akhirnya majelis hakim mengambil inisiatif melunakan peraturan 

di PERMA tersebut sehingga diperbolehkan dilakukan mediasi 

audio visual”.55 

 

Hal tersebut dibenarkan oleh para pihak berperara terkait 

perkara cerai talak tersebut. saat itu pihak Pemohon berada di 

Kalimantan dan mediasinya melalui video call.56 

 
54 Ibid. 
55 Endang Misnati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021. 
56 Pemohon Cerai Talak (Mediasi Audio Visual di Dalam Negeri), Hasil Wawancara, 

Ponorogo, 22 Januari 2021. 
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“Saya waktu itu baru kerja di Kalimantan, makanya waktu itu 

mediasinya lewat video call whatapps. Saya di telpon dari 

Pengadilan untuk mediasi. Ketika mediasi saya ditanyakan 

identitas, kemudian alasan perceraian, dan mediator juga 

menyarankan kalau bisa jangan cerai,” (Pemohon Cerai Talak- 

Nomor: 2124/Pdt.G/2019/PA.Po).57 

  

Pihak Pemohon dalam mediasi secara audio visual tersebut 

juga menyampaikan bahwa pelaksanaan mediasi hanya sekali. 

“Mediasi Cuma sekali, tidak berhasil,” (Pemohon Cerai 

Talak).58 

Mediasi audio visual dengan video call biasanya 

menggunakan aplikasi whatapps, facebook, telegram.59 Tetapi 

dalam kondisi tertuntu, di mana P berada di luar negeri kemudian 

dalam kondisi di sana P sedang bekerja dan tidak memungkinkan 

untuk video call, maka biasanya cukup dengan mediasi secara 

audio (telpon –hanya mendengar suara saja tetap dengan aplikasi 

whatapps. Namun dalam hal hanya media suara saja, maka 

sebelum masuk ke pembicaraan lebih lanjut di awal, pihak 

mediator akan memastikan terlebih dahulu kepada pihak T, 

‘apakah betul pihak yang diajak komunikasi tersebut adalah 

pasangannya (suami/isterinya)?’ sebab secara umum pasangat 

tersebut akan mengenali suara suami/isterinya meskipun lama tidak 

bertemu, namun minimal pasti komunikasi telpon tetap berjalan.60 

 

 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
60 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
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b. Faktor Pendukung Mediasi Secara Audio Visual Di PA 

Ponorogo 

Faktor pendukung mediasi secara audio visual diantaranya 

disampaikan sebagai berikut: 

1) Menurut Mediator61 

a) Fasilitas yang disediakan oleh Kuasa Hukum. 

 “Terutama posisi mediasi secara virtual/audio visual 

kebanyakan dilakukan oleh para pihak yang  memakai jasa 

Kuasa Hukum, sebab jika memang pihak bisa hadir maka 

otomatis tidak akan memakai sarana itu, artinnya yang 

sangat mendukung ini adalah fasilitas yang disediakan oleh 

Kuasa Hukum, seperti; kecukupan paket data”.62 

 

b) Komunikasi Kuasa Hukum Kepada Kliennya. 

“Bagaimana Kuasa Hukum mengkomunikasikan dan 

meyakinkan kepada P agar mau komunikasi dengan 

lawannya. Karena terkadang dari awal P ngotot bilang ke 

Kuasa Hukumnya bahwa P sudah tidak mau lagi komukasi 

dengan lawannya/pasangnnya, hal ini juga bisa menjadi 

penghambat mediasi audio visual”.63 

 

2) Menurut Kuasa Hukum/Pengacara64 

a) Fasilitas yang disediakan oleh kuasa hukum memadai untuk 

melakukan mediasi dalam jaringan (hp, sinyal/buffering, 

paket data).  

b) Jadwal mediasi disepakati. 

c) Para pihak memiliki iktikad baik/kooperatif. 

 
61 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
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d) Para pihak baik yang didampingi oleh kuasa hukum 

maupun tidak, memiliki pengetahuan/pemahaman terkait 

mediasi/ kesadaran ilmiah. 

e) Para pihak memiliki kesadaran hukum secara alamiah. 

3) Menurut para pihak 

Faktor yang mendukung mediasi secara audio visual 

menurut para pihak yakni dapat berkomunikasi dengan pihak 

lawan. 

“Pihak termohon mau diajak bicara itu menurut saya 

mendukung mediasi”. (Pemohon Cerai Talak- Nomor: 

2124/Pdt.G/2019/PA.Po)65 

 

c. Faktor Penghambat Mediasi Secara Audio Visual Di PA 

Ponorogo 

Faktor penghambat mediasi secara audio visual diantaranya 

disampaikan sebagai berikut: 

1) Menurut Mediator66 

a) Masalah teknis atau sinyal (buffering). 

 “Yang paling utama adalah masalah sinyal, 

mungkin di sini sinyal bagus, tapi di tempat P tidak”. 

 

b) Posisi para pihak dalam keadaan sama-sama emosi. 

“Para pihak dalam keadaan sama-sama emosi, sama-

sama saling mencari kebenaran masing-masing, maka yang 

menjadi faktor penghalang yakni pihak yang ada di lain 

tempat, ketika pihak tersebut memutus komunikasi/ 

mematikan komunikasi/ telpon/ video call, maka mediator 

dan pihak yang ada di tempat tidak bisa berbuat banyak. 

 
65 Pemohon Cerai Talak- Nomor: 2124/Pdt.G/2019/PA.Po (Mediasi Audio Visual di Dalam 

Negeri), Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Januari 2021. 
66 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
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Sebab mediator dan pihak lainnya di tempat itu juga tidak 

punya nilai tawar untuk menahan komunikasi itu”. 

 

2) Menurut Kuasa Hukum/Pengacara 

a) Mensinkronisasikan jadwal pihak P. 

“Karena kadang-kadang dari klien tidak bisa jika 

mediasi dilaksanakan saat jam kerja, sedangkan dari 

mediator pelaksanaan mediasi itu dilakukan saat jam kerja. 

Jadi untuk mencari hari untuk pelaksanaan mediasi yang 

sinkron itu agak sulit.”67 

 

b) Kebijakan majelis hakim pemeriksa perkara yang tidak 

membolehkan pihak prinsipiel (P) melaksanakan mediasi 

audio visual (karena majelis hakim mengacu pada hukum 

acara awal).68 

c) Fasilitas yang disediakan oleh kuasa hukum memadai untuk 

melakukan mediasi dalam jaringan, namun jaringan pihak 

klien yang berada di jauh mengalami gangguan.69 

d) Para pihak memiliki tidak iktikad baik/tidak kooperatif.70 

e) Para pihak tidak memiliki pengetahuan/pemahaman terkait 

mediasi/ kesadaran ilmiah.71 

f) Para pihak tidak memiliki kesadaran hukum secara 

alamiah.72 

g)  Ketepatan Sinyal. 

 
67 Endang Misnati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021. 
68 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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“Sinyal, karena di ruang PA Ponorogo itu kan gedung 

bertingkat jadi kadang susah sinyal”.73 

 

h) Perbedaan Zona Waktu. 

“Pihak prinsipiel beda zona waktu, kalau yang di 

Hongkong atau Taiwan hanya beda 1-2 jam. Tapi kalau 

seperti pernah klien saya ada di Amerika kan sulit. Kalau 

kita mau mediasi di sini jam 10 siang, mereka disana udah 

tenggah malam”.74 

 

i) Fasilitas dari pengadilan terkait tempat dan alat-alat 

pendukung teleconfrence belum tersedia.75 

j) Tidak semua pihak mau mediasi secara audio visual.76 

“Biasanya di PA itu ada yang sudah suport, dalam 

artian mereka sudah siap dalam SDM, baik dari mediator, 

kuasa hukum, dan para pihak. Padahal di era pandemi, 

mediasi audio visual menjadi solusi, karena pergerakan kita 

juga dibatasi. Apalagi ada PPKM tiap daerah atau pihak 

positif covid. Maka harus audio visual sesuai dengan 

ketentuan PERMA mediasi Pasal 6.” 

3) Menurut para pihak 

Sedangkan menurut para pihak berperkara faktor yang 

menghambat mediasi adalah sinyal. 

“Mungkin lebih ke saya karena saya kan kerjanya di 

hutan. Tapi kemarin saya bisa kok cari sinyal ke tempat lain 

dan sinyalnya alamdullilla bagus,” (Pemohon Cerai Talak- 

Nomor: 2124/Pdt.G/2019/PA.Po).77 

 

 
73 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Januari 2021. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
77 Pemohon Cerai Talak- Nomor: 2124/Pdt.G/2019/PA.Po (Mediasi Audio Visual di Dalam 

Negeri), Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Januari 2021. 
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Jadi mediasi secara audio visual dalam penyelesaian 

perkara cerai di PA Ponorogo dapat dituangkan dalam tabel 

berikut; 

No Mediasi Secara Audio Visual 

1. Proses 

Mediasi 

- Ketika pihak P diketahui masih berada di 

NKRI maka mediasi secara audio visual 

dilakukan dengan cara melakukan video 

call kepada pihak P melalui aplikasi 

whatsapp atau pun telpon biasa jika tidak 

memungkinkan untuk video call. Mediasi 

dilakukan untuk berunding secara virtual 

dengan para pihak di mana T bisa 

mendengar langsung kehendak P dan 

sebaliknya. 

- Jika pihak P berada di LN, mediasi 

secara audio visual tidak dilakukan 

sepanjang ada surat kuasa khusus diikuti 

dengan surat kuasa istimewa, jadi dalam 

hal ini kuasa hukum yang mewakili 

mediasi pihak tersebut (para pihak tidak 

diikut sertakan). 

2. Faktor 

Pendukung: 

Menurut Mediator: 

- Fasilitas yang disediakan kuasa hukum 

memadai 

- Komunikasi kuasa hukum dan kliennya 

 

Menurut Kuasa Hukum: 

- Fasilitas yang disediakan kuasa hukum 

memadai 
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- Jadwal mediasi disepakati 

- Para pihak memiliki iktikad baik 

- Para pihak memiliki pemahaman, 

pengetahuan dan kesadaran hukum yang 

baik  

 

Menurut Para Pihak: 

Dapat berkomunikasi dengan pihak lawan 

3. Faktor 

Penghambat

: 

Menurut Mediator: 

- Masalah teknis/sinyal 

- Para pihak emosi  

 

Menurut Kuasa Hukum: 

- Sinkronasi jadwal pihak P 

- Kebijakan majelis hakim yang tidak 

membolehkan melaksanakan audio 

visual 

- Fasilitas para pihak mengalami gangguan 

- Para pihak tidak memiliki iktikad baik 

- Para pihak tidak mimiliki pemahaman, 

pengetahuan dan kesadaran hukum yang 

baik 

- Ketepatan sinyal 

- Perbedaan zona waktu 

- Fasilitas Pengadilan belum tersedia 

- Tidak semua pihak mau melaksanakan 

mediasi secara audio visual 

 

Menurut Para Pihak: 

Sinyal/jaringan. 

Tabel 3.2



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS PELAKSAAAN MEDIASI SECARA LANGSUNG  

DAN MEDIASI SECARA AUDIO VISUAL DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO  

 

A. Implementasi Mediasi Secara Langsung Dan Secara Audio Visual 

Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Dan Teori Mediasi 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 

(lima) faktor. Faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak 

positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor 

pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini yakni 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Kedua adalah faktor penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah 

mediator non hakim di PA Ponorogo. Ketiga adalah faktor sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah 

sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi baik secara 

langsung maupun secara audio visual. Keempat adalah masyarakat, yakni 

lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Dan kelima adalah 

budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku 

serta merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap 

baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. 
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 Demikianlah 5 (lima) faktor efektivitas mediasi yang dijadikan 

sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai 

analisa efektivitas implementasi mediasi secara langsung dan mediasi 

secara audio visual dalam perkara cerai di PA Ponorogo: 

1. Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan (Substansi Hukum) 

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi 

para pihak yang berperkara di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama 

yang dalam penelitian ini adalah PA Ponorogo. Kewajiban menghadiri 

mediasi dilakukan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 PERMA No.1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini diakui 

oleh mediator dan beberapa advokat yang beracara di PA Ponorogo 

bahwa hukum acara mediasi baik secara langsung maupun secara audio 

visual yang dipakai yakni PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan.1 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya 

paksa bagi masyarakat sebagai berikut: 

a) Landasan yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, 

 
1 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

Pujianto, dan Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 

12 Januari 2021, 23 Januari 2021, 25 Januari 2021, dan 26 Januari 2021. 
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sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan merupakan aturan pelengkap peraturan perundang-

undangan yang telah ada sebelumnya sehingga bertujuan mengisi 

kekosongan hukum. 

b) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, perubahan atas Undang-Undang 

Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu 

peneribatan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan 

perundang-undangan. 

Selain itu substansi hukum PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, di PA Ponorogo ada yang diterapkan, 

diterapkan tapi tidak maksimal dan ada yang tidak diterapkan dalam hal 

mediasi secara langsung maupun secara audio visual di antaranya 

yakni; 

a) Terlaksana 

1) Tahapan tugas mediator sebagaimana Pasal 14 PERMA No.1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di PA 

Ponorogo suah diterapkan. Hal ini diamini oleh mediator dan 

kuasa advokat di lingkungan PA Ponorogo bahwa sebelum 

forum mediasi di mulai (tahapan proses mediasi; BAB V Pasal 

24-32) mediator PA Ponorogo memperkenalkan diri dan 



 

76 
 

memberi kesempatan para pihak untuk memperkenalkan diri, 

menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi, menjelaskan 

kedudukan dan perannnya, membuat aturan bersama, 

menjelaskan mediator dapat melakukan kaukus,  menyusun 

jadwal mediasi bersama, mengisi formulir, memberi 

kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahhan 

dan mengagendakan pembahasan berdasar skala prioritas, 

memfasilitai para pihak dan mendorong untuk menelusuri 

kepentingan, pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, 

berkerjasama dalam penyelesaian serta membantu para pihak 

merumuskan kesepakatan perdamaian, serta menyampaikan 

laporannya.2 

2) Mediasi dilakukan tertutup di ruang mediasi PA Ponorogo3 

Hal ini sesuai dengan Ayat (1) Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

“Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali 

Para Pihak menghendaki lain”.4 

 

3) Kewajiban para pihak menghadiri mediasi5 

Hal ini sesuai dengan Ayat (1) Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4Ayat (1) Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
5Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

Pujianto, dan Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 

12 Januari 2021, 23 Januari 2021, 25 Januari 2021, dan 26 Januari 2021.  
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“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung 

pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa 

hukum”.6 

4) Pelaksanaan mediasi secara audio visual mengacu pada ayat (4) 

Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan7 yang berbunyi; 

“Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

antara lain: 

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam 

pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; 

b. di bawah pengampuan; 

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di 

luar negeri; atau 

d. menjalankan tugas negara tuntutan profesi atau pekerjaan 

yang tidak dapat ditinggalkan.”8 

 

Di luar alasan sah tersebut belum pernah dilakukan mediasi 

audio visual.9 

5) Batas waktu mediasi yakni 30 hari dan dapat diperpanjang10 

Hal ini sebagaimana Ayat (2) Pasal 24 PERMA No.1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(5), 

Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada 

pihak lain dan Mediator. 

2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. 

3. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi 

dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari 

 
6Ayat (1) Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
7 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

Pujianto, dan Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 

12 Januari 2021, 23 Januari 2021, 25 Januari 2021, dan 26 Januari 2021. 
8Ayat (4) Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
9 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

Pujianto, dan Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 

12 Januari 2021, 23 Januari 2021, 25 Januari 2021, dan 26 Januari 2021. 
10 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, dan Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 

Desember 2020, 5 Januari 2021, dan 12 Januari 2021. 
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terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

4. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan 

permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim 

Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.11 

 

6) Biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat atau tergugat 

yang tidak beriktikad baik, atau jika keduanya beriktikad baik 

maka biaya mediasi ditanggung bersama.12 Hal ini 

sebagaimana Pasal 22 dan 23 PERMA No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam 

proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim 

Pemeriksa Perkara. 

2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula 

kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. (Pasal 22)13 

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

1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai 

kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. (Pasal 23)14 

 

b) Terlaksana Tapi Tidak Maksimal 

Kewajiban kuasa hukum dalam mediasi lansung maupun 

mediasi audio visual dalam perkara cerai di PA Ponorogo 

sebagaimana Pasal 18 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, sudah diterapkan tapi belum maksimal. 

Pasal 18 mewajibkan para kuasa hukum tersebut membantu dalam 

 
11 Ayat (2) Pasal 24 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
12 Ahmad Ubaidillah dan Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020 

dan 12 Januari 2021. 
13 Ayat (1 dan 2) Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 
14 Ayat (1) Pasal 23 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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hal menyampaikan penjelasan hakim, mendorong para pihak aktif 

dalam mediasi, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, 

kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama mediasi, 

membantu merumusakan rencana kesepakatan perdamaian, 

menjelaskan kewajiban kuasa hukum kepada kliennya. Akan tetapi 

dalam praktik mediasi cerai di PA Ponorogo baik  melalui tatap 

muka ataupun virtual/ audio visual kuasa hukum tidak banyak 

mencampuri urusan klien karena cerai adalah urusan hati ke hati, 

kecuali dalam aspek yuridisnya.15 

c) Tidak Terlaksana 

1) Dalam hal kewajiban menghadiri mediasi secara langung, di 

mana dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat bahwa 

kehadiran para pihak melalui audio visual dapat dianggap 

sebagai kehadiran langsung. Berbunyi sebagai berikut; 

1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 

Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. 

2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual 

jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

dianggap sebagai kehadiran langsung. 

3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses 

Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang 

sah. 

4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

antara lain: 

a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir 

dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan 

dokter; 

 
15 Mohammad Pradhipta Erfandhiarta dan Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 

Januari 2021 dan 25 Januari 2021. 
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b) di bawah pengampuan; 

c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan 

di luar negeri; atau 

d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau 

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.16 

 

Namun dalam prakteknya di PA Ponorogo tidak 

terlaksana dengan begitu baik. Tidak terlaksana di sini dalam 

hal ketika pihak prinsipel berada di Luar Negeri dan memakai 

jasa kuasa hukum yang secara yuridis juga menggunakan surat 

kuasa istimewa.  

Maka sepanjang ada surat kuasa istimewa tersebut, 

kuasa hukum dapat mewakili klien (pihak prinsipel) untuk 

mediasi.17 Padahal jika ditarik penjelasan Pasal 6 tersebut 

mediasi audio visual adala sebuah opsi ketika pihak prinsipiel 

tidak dapat hadir mediasi secara langsung dengan alasan yang 

sah termasuk berada di Luar Negeri. 

2) Pelaksanaan mediasi minimal 2 (dua) kali belum terlaksana 

sebagaimana Pasal 7 ayat (2). Dalam mediasi perkara cerai 

(langsung dan audio visual) di PA Ponorogo rata-rata mediasi 

dilakukan hanya sekali. Namun biasanya untuk laporan 

mediasi ditanda tangani 2 (dua) kali. Hal ini di amini oleh 

kuasa hukum yang pernah beracara demikian; 

“Sesuai dengan aturan memang 2 kali minimal, tapi 

kadang ada juga dalam perceraian kalau prinsipiel P dan T 

sama – sama tidak menghendaki pernikahan tersebut/sama-

 
16 Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
17 Pujianto dan Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Januari 2021 dan 26 

Januari 2021. 
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sama ingin bercerai mau ada mediasi 2/3 kali kan tetap saja. 

maka biasanya mediator hanya menginginkan satu kali 

mediasi, lalu tanda tangan. Biasanya ada 2 tanda tangan, 

kemudian tanggal 17 mediasi dan tanggal 24. Soalnya tundaan 

mediasi minimal pada umumnya seminggu.”18 

 

2. Kualifikasi Mediator 

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam 

keberhasilahan suatu mediasi. Oleh karenanya mediator dituntut untuk 

memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan 

lancar dan sesuai dengan prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA 

No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian sengketa yang berbunyi; 

“…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 

seorang mediator”.19 

 

Di PA Ponorogo terdapat beberapa mediator yakni sebagai 

berikut; 

 
18 Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
19 Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentan Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengeketa. 
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Gambar 4.1 

Dari daftar mediator tersebut dapat kita lihat bahwa hakim yang 

merangkap sebagai mediator sebanyak 6 (enam) orang, di mana 4 

(empat) diantaranya memiliki sertifikat mediator. Sedangkan untuk 

mediator non hakim hanya 1 (satu) orang. Dengan jumlah perkara yang 

mencapai 2.280 perkara selama tahun 2020 di PA Ponorogo20, tentunya 

memberikan peran kepada mediator untuk memediasi para pihak yang 

berperkara. Dualisme fungsi seorang hakim yang juga merangkap 

menjadi mediator dengan sekian banyaknya perkara yang ditangani 

oleh PA Ponorogo juga permasalahan-permasalahan lain di luar 

pengadilan berpengaruh pada psikologi hakim itu sendiri yang 

menjadikan tidak maksimalnya mediasi. 

 
20 Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember 

Tahun 2020 
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Peneliti menemukan bahwa efektivitas keberasilan mediasi 

memang di pengaruhi oleh mediator. Dalam hal ini beberapa kuasa 

hukum juga memberikan tanggapan bahwa kendala dalam mediasi 

yakni; 

a) Mediator bersifat pasif.21 

b) Mediator kurang tepat dalam menggunakan/memilih diksi kata saat 

berkomunikasi dalam mediasi dengan para pihak.22 

c) Mediator kurang memahami permasalahan para pihak mediasi.23 

Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait 

kualifikasi mediator di antaranya; 

a) Menambah mediator non hakim untuk membantu meringankan 

hakim dalam menajalankan proses mediasi. 

b) Sumber daya mediator harus ditingkatkan dengan pelatiahan dan 

pengawasan lanjutan terkait perannya dalam memediasi para pihak 

agar keberhasilan mediasi meningkat dan evaluasi-evaluasi terkait 

mediasi dapat diindahkan. 

3. Fasilitas dan Sarana 

a) Fasilitas Yang Mendukung Mediasi Secara Langsung 

Fasilitas atau sarana yang mendukung mediasi secara langsung 

yakni adanya ruang mediasi yang merangkap (disekat) menjadi 

ruang kaukus di PA Ponorogo berukuran sekitar 5 meter x 10 meter. 

Di dalamnya terdapat sebuah meja dan 6 (enam) kursi untuk mediasi. 

 
21 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
22 Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Januari 2021. 
23 Ibid.  
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Terdapat pula 1 (satu) AC/Air Conditioner dan 1 (satu) printer. Dan 

sebuah meja dengan 3 (tiga) kursi untuk kaukus. Dalam ruang 

tersebut dapat dilakukan 1 (kali) mediasi. 

b) Fasilitas Yang Mendukung Mediasi Secara Audio Visual 

Fasilitas yang mendukung untuk mediasi secara audio visual di 

PA Ponorogo masih dari kuasa hukum seperti handphone dan paket 

data. Selebihnya dari PA Ponorogo belum ada, seperti belum adanya 

ruang khusus untuk teleconfence atau fasilitas pendukung mediasi 

audio visual yang kurang seperti alat yang mendukung teleconfence 

dan lainnya.24 

Namun untuk keseimbangan jumlah ruang dengan laju perkara 

yang masuk di PA Ponorogo guna melakukan proses mediasi dengan 1 

ruangan sudah cukup. Hal ini ditunjukan dengan pertahun kurang lebih 

300 perkara. Jika 300 dibagi 12 bulan, maka 25 perkaa yang di mediasi 

setiap bulannya. Dan jika waktu hari kerja dibuat rata-rata tiap bulan 

yakni 20 hari kerja; maka setiap hari hanya 1-2 perkara yag dimediasi, 

jadi para pihak tidak antri untuk mediasi.25 

4. Kepatuhan Masyarakat 

Mengenai kepatuhan masyarakat, peneliti menemukan perihal 

perilaku dan sikap mediator, kuasa hukum serta para pihak selama 

proses mediasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam 

menjalani proses mediasi, diantaranya; 

 
24 Mohammad Pradhipta Erfandhiarta dan Pujianto , Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 

Janari 2021 dan 25 Januari 2021. 
25 Achmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Februari 2021. 
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a) Mediator 

Dalam hal kepatuhan hukum, mediator sudah 

mengupayakan pedamaian dalam mediasi cerai baik secara 

langsung dan secara audio visual dengan bersungguh-sungguh. 

Dalam hal mediasi secara langsung mediator meminta para pihak 

terlibat aktiv secara langsung ketimbang kuasa hukumnya. Juga 

dalam hal mediasi audio visual mediator meminta pihak prinsipiel 

berkomunikasi secara langsung dengan lawannya. Dan dalam hal 

pihak P berada di Luar Negeri dan diwakili kuasa hukumnya, 

mediator tetap meminta untuk dihubungkan melalui jaringan 

dengan pihak P agar T dapat mendengar langsung keterangan P 

perihal keinginan perceraiannya.26 

b) Kuasa Hukum 

Kasus peceraian berbeda dari kasus yang lain, karena 

perceraian masalah hati maka dalam hal ini kuasa hukum tidak bisa 

seenaknya ikut campur termasuk dalam hal mediasi. Meski 

demikian kuasa hukum harus bisa mendamaikan para pihak dan 

tidak malah menjadi profokator di tengah permasalahan para pihak. 

Maka dalam mediasi cerai kuasa hukum lebih banyak diam dan 

hanya brgerak dalam aspek yuridis. Namun juga harus melihat 

posisi dan lawannya.27 

 
26 Ahmad Ubaidillah, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 

Desember 2020, 23 Januari 2021. 
27 Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Pujiant, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Januari 

2021, 25 Januari 2021. 
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Selain itu dalam hal kuasa hukum dengan surat kuasa 

istimewa kerap kali pihak P berada di Luar Negeri sering kali 

kuasa hukum tidak melibatkan pihak prinsipiel tersebut untuk 

mediasi. Padahal Pasal 6 tersebut hanya memberikan opsi bagi 

yang berhalangan hadir mediasi secara langsung dapat melakukan 

secara audio visual dengan alasan yang sah; salah satunya berada 

di Luar Negeri.28 

c) Para Pihak 

Dalam hal kepatuhan hukum para pihak adahal hal yang 

mendukung dan ada pula yang menghambat kepatuhan hukum 

mediasi diantaranya; 

1) Kesadaran hukum Para pihak, jika kesadaran hukumnya baik 

maka para pihak akan hadir dalam mediasi dan mengupayakan 

perdamaian, namun jika tidak memiliki kesadaran huku yang 

baik maka membuat pihak tersebut tidak hadir dalam mediasi 

karena menganggap mediasi tidak akan membuahkan hasil dan 

ketidakhadirannya mempercepat sidang.29 

2) Adanya iktikad baik/koperatif, para pihak yang beriktikad baik 

akan berunding dan bekerjasama dalam mengupayakan 

perdamaian secara sehat di anatara mereka, namun jika tidak 

memilik iktikad baik maka  para pihak tidak bisa saling 

kerjasama untuk hadir dan mengupayakan perdamaian dalam 

 
28 Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Pujianto, dan Riaya Novia Putri, Hasil 

Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021, 23 Januari 2021, 25 Januari 2021, dan 26 Januari 2021. 
29 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
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permasalahannya. Atau para pihak hadir, namun saling egois 

dan merasa paling benar. Sehingga mediator sulit mendalami 

permasalahan.30 

3) Konflik yang berlarut-larut membuat para pihak tidak meiliki 

iktikad untuk berdamai lagi.31 Hal ini juga memicu terjadinya 

perceraian di PA Ponorogo. pada penjelasan di atas, hal ini 

memiliki kesinambungan, dalam hal konflik-konflik yang 

muncul dalam rumah tangga sudah terjadi sanat lama dan 

berlarut-larut, membuat salah satu pihak memutuskan untuk 

bercerai.32 

5. Kebudayaan/Budaya Hukum 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu satu dengan 

faktor masyarakat dibedakan karena di dalam pembahasannya 

diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 

kebudayaan spiritual maupun material. Sebagai suatu sistem atau 

subsistem dari sistem kemasyarakatan. 

Mediasi di PA Ponorogo diketahui oleh para pencari keadilan 

adalah nilai-nilai islam yang menjadi pedoman karena telah mendarah 

daging dalam kehidupan muslim yang kerap juga dikenal sebagai upaya 

damai. Di tambah di dalam suatu peraturan hukum, mediasi harus 

 
30 Ahmad Ubaidillah, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, 

Ponorogo, 22 Desember 2020, 12 Januari 2021, 23 Januari 2021. 
31 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 12 Januari 2021, 23 Januari 

2021. 
32 Ibid. 
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dilaksanakan dalam hal perkara perdata. Maka sebagaimana analisis 

subtansi hukum pada PERMA No.1 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kepatuhan masyarakat/kepatuhan 

hukum di sub bab nomor 1 dan 4 di atas dapat di tarik benang merah 

bahwa; 

a) Budaya Hukum Mediasi Cerai Secara Langsung Di PA 

Ponorogo 

Budaya hukum mediasi secara langsung hampir seluruhnya 

sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan kecuali dalam satu hal, yakni  kewajiban mediasi yang 

seharusnya di laksanakan 2 (dua) kali (Pasal 7 ayat (2)), tapi rata-rata 

hanya dilakukan satu kali.33 Meski begitu dalam hal ini ada 

keterangan bahwa dalam pelaporannya mediasi ditandatangani 2 kali 

meski pelaksanaannya sekali.34 

b) Budaya Hukum Mediasi Cerai Secara Audio Visual Di PA 

Ponorogo 

Budaya hukum mediasi secara audio visual dalam perkara 

cerai tidak begitu sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

 
33 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

dan Para Pihak: Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 

0390/Pdt.G/2020/PA.Po, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 12 

Januari 2021, 23 Januari 2021, 26 Januari 2021 dan 3 Februari 2021. 
34 Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Januari 2021. 
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Pertama, dalam hal kewajiban mediasi 2 kali, ternyata pelaksanaan 

mediasi secara audio visual juga dilakukan hanya sekali.35 

Kedua, dalam hal pihak P berada di Luar Negeri seharusnya P 

dengan tetap diwajibkan terlibat aktif melaksanakan mediasi secara 

audio visual sebagai opsi, bukan dengan sah-sah saja mempasrahkan 

kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dengan adanya surat 

kuasa istimewa. Hal ini harusnya sama seperti pelaksanaan mediasi 

secara audio visual ketika pihak prinsipiel berada di Dalam Negeri. 

Pelunakan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan seharusnya hanya sebtas opsi bagi para pihak untuk 

memilih model mediasinya, bukan menghapuskan kewajibannya dan 

mengkuasakan kepada kuasa hukumnya secara menyeluruh.36 

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, dengan teori efektivitas 

hukum Soerjono Soekanto dan teori mediasi dengan PERMA No.1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa efektifitas antara mediasi langsung dan mediasi audio 

visual di PA Ponorogo keduanya sama-sama masih kurang efektif. Namun 

dilihat dari 1) Faktor subtansi hukum, ketidakterlaksanaan subtansi 

tersebut lebih banyak mengarah pada mediasi secara audio visual selain 

minimal pelaksanaan mediasi 2 kali, mediasi pihak prinsipiel di Luar 

Negeri tidak terlalu diwajibkan sepanjang ada surat kuasa dan hal ini 

 
35 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

dan Para Pihak: Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 

0390/Pdt.G/2020/PA.Po, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 12 

Januari 2021, 23 Januari 2021, 26 Januari 2021 dan 3 Februari 2021. 
36Ibid.  
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mencederai Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan. 2) Kualifikasi mediator sudah seimbang dalam pelaksanaan 

mediasi secara langsung dan secara audio visual. 3) Fasilitas, hanya 

mediasi secara audio visualah yang belum terpenuhi secara fasilitas oleh 

PA Ponorogo. 4) Kepatuhan hukum dalam mediasi audio visual terciderai 

oleh beberapa praktik tidak dilakanakannya mediasi secara audio  vssual 

oleh pihak P yang berada di Luar Negeri lantaran pembelokan pelunakan 

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan 

surat kuaa istimewa. 5) Budaya Hukum antara mediasi langsung dan 

mediasi audio visual sama-sama belum seluruhnya sesuai dengan PERMA 

No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun 

ketidaksesuaian mediasi audio visual lebih mendominasi ketimbang 

mediasi secara langsung sebagaimana dalam hal kepatuhan hukum. Maka 

antara keduanya, mediasi secara langsung lebih memenuhi faktor 

pendukung efektifitas hukum ketimbang mediasi secara audio visual. Dari 

sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa mediasi secara langsung lebih 

efektif daripada mediasi secara audio visual. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Mediasi 

Secara Langsung Dan Secara Audio Visual Dalam Penyelesaian 

Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-

faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor 
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pendukung dan penghambat mediasi secara langsung dan mediasi secara 

audio visual di PA Ponorogo; 

1. Faktor Pendukung Mediasi Secara Langsung 

a. Kemampuan Mediator 

Mediator yang handal dalam mengelola konflik dan 

berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu 

antar para pihak yang berperkara akan mudah untuk mendorong 

terjadinya perdamaian. Karena itulah kemampuan seorang 

mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi ini. Dan dalam 

mediasi, mediator memang bersifat pasif, namun harus pula aktif 

dalam mendamaikan.37 

Dibutukan pula kejelian mediator dalam mengungkapkan 

dan memahami permasalahan di anatara para pihak dan 

kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi. Pemilihan diksi 

kata yang mudah dipahami dalam upaya mendamaikan para pihak 

juga diperlukan, agar para pihak berhasil menyelesaikan 

masalahnya dengan damai dan baik.38 

Selain itu mediator juga harus menjalankan tugas mediator 

sebagaimana Pasal 14 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

“Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:39 

a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para 

Pihak untuk saling memperkenalkan diri; 

 
37 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
38 Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Januari 2021. 
39 Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para 

Pihak; 

c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan 

tidak mengambil keputusan; 

d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; 

e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan 

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); 

f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; 

g. Mengisi formulir jadwal mediasi. 

h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk 

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 

i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 

pembahasan berdasarkan skala proritas; 

j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 

1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 

2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi 

Para Pihak;  

3. Dan bekerja sama mencapai penyelesaian; 

k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan 

Kesepakatan Perdamaian 

l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan 

dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim 

Pemeriksa Perkara;  

m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik 

dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; 

n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya”. 

 

b. Para Pihak Memiliki Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum yang dimiliki para pihak juga 

mendukung pelaksanaan mediasi. Kesadaran hukum dapat 

diperoleh dari kesadaran hukum ilmiah, yakni kesadaran hukum 

yang didapat seseorang karena ia mempelajarinya, sedangkan 

keasadaran huum alamiah didapat karena faktor bawaan.40 

Kesadaran hukum didorong oleh pengetahuan yang 

diperolehnya yang kemudian ikut berdampak pada timbulnya 

dorongan untuk taat hukum. Dalam hal ini, pengetahuan tentang 

 
40 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
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mediasi yang didapat seseorang secara ilmiah maka akan 

mendorong kesadaran pihak tersebut untuk taat atau melaksanakan 

proses mediasi, yakni sadar akan kewajiban menghadiri mediasi 

sebagaimana Ayat (1) Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

“Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 

mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.41 

 

Setelah itu juga dapat menimbulkan pengharapan dalam 

hukum, yakni dalam hal ini pengaharapan adanya perdamaian di 

antara para pihak. 

c. Para Pihak Memiliki Iktikad Baik/ Kooperatif 

Dalam hal ini, kerjasama para pihak untuk menghadiri 

mediasi sangat penting. Hal ini menunjukan para pihak memiliki 

iktikad baik untuk mengupayakan perdamaian. Selain itu iktikad 

baik para pihak juga dapat di lihat dari respon dan komunikasi para 

pihak saat mediasi, di mana para pihak tidak egois masing-masing, 

dan tidak saling merasa benar.42 Iktikad baik menempuh mediasi 

juga diatur dalam Ayat (1) Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

“Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh 

Mediasi dengan iktikad baik”.43 

 

 
41 Ayat (1) Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
42 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

dan Para Pihak: Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 

0390/Pdt.G/2020/PA.Po, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 12 

Januari 2021, 23 Januari 2021, 26 Januari 2021 dan 3 Februari 2021. 
43 Ayat (1) Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 



 

94 
 

2. Faktor Penghambat Mediasi Secara Langsung: 

Faktor penghambat mediasi secara langsung tentulah kebalikan 

dari faktor pendukungnya yakni; 

a. Kemampuan mediator yang kurang dalam mengelola konflik, 

pemilihan atau penggunaan bahasa/diksi kata yang kurang tepat 

dalam berkomunikasi saat mediasi dengan para pihak, serta 

tmediator tidak menjalankan tugasnya sebagaimana Pasal 14 

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.44 

b. Para pihak atau kuasa hukum tidak memiliki iktikad baik/ tidak 

kooperatif dalam hal kehadiran dan komunikasi dalam mediasi.45  

Dalam hal yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik di atur 

dalam Ayat (2) Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya 

dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal 

yang bersangkutan:46 

a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-

turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; 

b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah 

hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil 

secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; 

c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 

pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; 

 
44 Zainal Faizin dan Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021 dan 25 Januari 

2021. 
45 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

dan Para Pihak: Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 

0390/Pdt.G/2020/PA.Po, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 12 

Januari 2021, 23 Januari 2021, 26 Januari 2021 dan 3 Februari 2021. 
46 Ayat (2) Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan 

dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau  

e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang 

telah disepakati tanpa alasan sah.” 

 

Adapun akibat hukum pihak tidak beriktikad baik yakni 

apabila Penggungat maka gugatannya dinyatakan tidak dapat 

diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai kewajiban 

membayar biaya mediasi, dan apabila yang tidak beriktikad baik 

adala tergugat maka dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. 

Hal ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi; 

3) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam 

proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa 

Perkara. 

4) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran 

Biaya Mediasi. (Pasal 22)47 

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

2) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran 

Biaya Mediasi. (Pasal 23)48 

 

c. Jadwal mediasi yang tidak teratur 

Jadwal mediasi yang tidak teratur membuat mediasi 

diwakilkan oleh kuasa hukum. Dan kuasa hanya dapat 

menyampaikan pesan yang diberi oleh pemberi kuasa.49 Dalam hal 

ini PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

 
47 Ayat (1 dan 2) Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 
48 Ayat (1) Pasal 23 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
49 Zainal Faizin dan Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 

Januari 2021 dan , 23 Januari 2021. 
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Pengadilan juga mengatur alasan sah ketidakhadiran mediasi dalam 

hal menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang 

tidak dapat ditinggalkan (Pasal 6 Ayat 4 Point (d)). Dalam hal 

mediasi di PA Ponorogo memang dilakukan saat jam kerja.50 

3. Faktor Pendukung Mediasi Secara Audio Visual: 

Faktor pendukung efektivitas mediasi secara audio visual tidak 

jauh berbeda dengan faktor pendukung mediasi secara langsung, namun 

dalam hal teknis mediasi secara audio visual memiliki faktor 

pendukung yang berbeda di antaranya sebagai berikut: 

a. Fasilitas yang disediakan oleh kuasa hukum memadai untuk 

melakukan mediasi dalam jaringan (hp, sinyal/buffering, paket 

data).51 

b. Komunikasi kuasa hukum kepada kliennya52, hal ini juga 

sebagaimana Kewajiban Kuasa Hukum pada Pasal 18 PERMA No.1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 

berbunyi; 

1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak 

dan kewajibannya dalam proses Mediasi.53 

2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

antaranya meliputi:54 

a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para 

Pihak; 

 
50 Endang Misnati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021. 
51 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, dan Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 

Desember 2020, 5 Januari 2021, dan 12 Januari 2021. 
52 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
53 Ayat (1) Pasal 18 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
54 Ayat (2) Pasal 18 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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b. Mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam 

proses Mediasi; 

c. Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, 

kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses 

Mediasi; 

d. Membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan 

Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai 

kesepakatan; 

e. Menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa 

hukum. 

 

c. Para pihak dan/atau kuasa hukumnya  memiliki iktikad 

baik/kooperatif sebagaimana Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.55 

d. Para pihak baik yang didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, 

memiliki pengetahuan/pemahaman terkait mediasi/ kesadaran 

ilmiah.56 

e. Jadwal mediasi yang disepakati agar para pihak dapat menjalankan 

mediasi tanpa menunda-nunda waktu mediasi.57 

4. Faktor Penghambat Mediasi Secara Audio Visual 

Faktor penghambat efektivitas mediasi secara audio visual tentu 

saja kebalikan dari faktor pendukunya ditambah lagi sebagai berikut; 

a. Kebijakan majelis hakim pemeriksa perkara yang tidak 

membolehkan pihak prinsipiel (P) melaksanakan mediasi audio 

visual karena majelis hakim mengacu pada hukum acara awal.58 

 
55 Ahmad Ubaidillah, Endang Misnati, Zainal Faizin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 

dan Para Pihak: Nomor: 1817/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 1723/Pdt.G/2020/PA.Po, Nomor: 

0390/Pdt.G/2020/PA.Po, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020, 5 Januari 2021, 12 

Januari 2021, 23 Januari 2021, 26 Januari 2021 dan 3 Februari 2021. 
56 Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
57 Endang Misnati dan Zainal Faizin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2021 dan 12 

Januari 2021. 
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b. Fasilitas yang disediakan oleh kuasa hukum memadai untuk 

melakukan mediasi dalam jaringan, namun fasilitas pihak klien 

yang berada di jauh mengalami gangguan atau kurang memadai, 

baik teknis maupun SDM (Sumber Daya Manusia).59 

c. Fasilitas dari pengadilan terkait tempat dan alat-alat pendukung 

teleconfrence belum tersedia.60 

d. Perbedaan zona waktu, selisih waktu yang terkadang sangat banyak 

seperti hampir 10 jam ketika pihak berada di Amerika, juga 

mempersulit penjadwalan mediasi.61 

e. Emosional para pihak, dalam hal para pihak sama-sama emosi saat 

pelaksanaan mediasi berlangsung, maka kadang penghalang datang 

dari pihak yang berada di lain tempat. Ketika pihak tersebut 

memutus komunikasi/ mematikan komunikasi/ telpon/ video call, 

maka mediator dan pihak yang ada di tempat tidak bisa berbuat 

banyak. Sebab mediator dan pihak lainnya di tempat itu juga tidak 

punya nilai tawar untuk menahan komunikasi tersebut.62 

Berikut perbandingan pelaksanaan mediasi secara langsung dan 

secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di PA Ponorogo jika 

digambarkan dalam tabel; 

 

 
58 Zainal Faizin dan Riaya Novia Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021 dan 

26 Januari 2021 
59 Ibid. 
60 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Januari 2021. 
61Ibid.  
62 Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2020. 
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Pelaksanaan Mediasi Cerai di PA Ponorogo 

No

. 

Mediasi Langsung Audio Visual 

1.  Proses 

Mediasi 

Dilakukan secara 

bersama-sama 

antara para pihak, 

kuasa hukumnya, 

dan mediator 

dalam satu tempat 

untuk berunding 

serta mrumuskan 

rencana 

kesepakatan 

damai. 

- Ketika pihak P diketahui 

masih berada di NKRI maka 

mediasi secara audio visual 

dilakukan dengan cara 

melakukan video call kepada 

pihak P melalui aplikasi 

whatsapp atau pun telpon 

biasa jika tidak memungkinkan 

untuk video call. Mediasi 

dilakukan untuk berunding 

secara virtual dengan para 

pihak di mana T bisa 

mendengar langsung kehendak 

P dan sebaliknya. 

- Jika pihak P berada di LN, 

mediasi secara audio visual 

tidak dilakukan sepanjang ada 

surat kuasa khusus diikuti 

dengan surat kuasa istimewa, 

jadi dalam hal ini kuasa hukum 

yang mewakili mediasi pihak 

tersebut (para pihak tidak 

diikut sertakan). 

2. Faktor 

Penduku

ng: 

 

Menurut 

Mediator 

 

 

 

Kerjasama para 

pihak secara 

langsung 

 

 

 

- Fasilitas yang disediakan 

kuasa hukum memadai 

- Komunikasi kuasa hukum dan 

kliennya 

Menurut 

Kuasa 

Hukum 

- Kemampuan 

mediator yang 

handal 

- Pemahaman 

hukum para 

pihak 

- Pengetahuan 

hukum para 

pihak 

- Kesadaran 

hukum para 

pihak 

- Fasilitas yang disediakan 

kuasa hukum memadai 

- Jadwal mediasi disepakati 

- Para pihak memiliki iktikad 

baik 

- Para pihak memiliki 

pemahaman, pengetahuan dan 

kesadaran hukum yang baik 
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- Iktikad baik 

para pihak 

Menurut 

Para 

Pihak 

Kehadiran para 

pihak 

Dapat berkomunikasi dengan 

pihak lawan 

3. Faktor 

Pengham

bat: 

 

Menurut 

Mediator 

 

 

 

Tidak adanya 

kerjasama para 

pihak untuk 

menghadiri 

mediasi 

 

 

 

- Masalah teknis/sinyal 

- Para pihak emosi 

Menurut 

Kuasa 

Hukum 

- Tidak adanya 

pemahaman 

dan 

pengetahuan 

hukum para 

pihak 

- Jadwal mediasi 

yang tidak 

teratur 

- Tidak adanya 

iktikad baik 

para pihak 

- Sinkronasi jadwal pihak P 

- Kebijakan majelis hakim yang 

tidak membolehkan 

melaksanakan audio visual 

- Fasilitas para pihak mengalami 

gangguan 

- Para pihak tidak memiliki 

iktikad baik 

- Para pihak tidak mimiliki 

pemahaman, pengetahuan dan 

kesadaran hukum yang baik 

- Ketepatan sinyal 

- Perbedaan zona waktu 

- Fasilitas Pengadilan belum 

tersedia 

- Tidak semua pihak mau 

melaksanakan mediasi secara 

audio visual 

Menurut 

Para 

Pihak 

Ketidakhadiran 

salah satu pihak/ 

pihak lawan 

Sinyal/jaringan. 

Tabel 4.1 

Dari pemaparan faktor pendukung dan pengambat mediasi secara 

langsung dan mediasi secara audio visual dalam perkara cerai di PA 

Ponorogo, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor yang mendukung 

mediasi secara langsung adalah; kemampuan mediator dan kuasa hukum 

yang handal, kesadaran hukum, iktikad baik, dan pengetahuan hukum para 
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pihak. Sedangkan faktor yang menghambat mediasi secara langsung 

adalah kebalikannya serta jadwal mediasi yang tidak teratur. Peneliti juga 

menarik kesimpulan bahwa faktor yang mendukung mediasi secara audio 

visual yakni; fasilitas yang memadai baik dari para pihak, kuasa hukum 

maupun pengadilan, kumunikasi kuasa hukum pada kliennya yang 

informatif dan edukatif, iktikad baik dan pengetahuan hukum para pihak 

serta jadwal yang disepakati, sedangkan faktor yang menghambat adalah 

kebalikannya ditambah kebijakan majelis hakim dan  emosional para 

pihak. 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan 

terhadap efektifitas pelaksanaan mediasi secara langsung dan mediasi 

secara audio visual dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Ponorogo 

sebagai berikut: 

1. Efektifitas antara mediasi secara langsung dan mediasi secara audio 

visual dalam perkarai cerai di PA Ponorogo keduanya sama-sama 

masih kurang efektif. Namun dilihat dari faktor subtansi hukum, 

kualifikasi mediator, fasilitas, kepatuhan hukum, dan budaya hukum 

ketidaksesuaian dan kekurangan mediasi audio visual dalam PERMA 

No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor 

pendukung efektivitas hukum lebih mendominasi ketimbang mediasi 

secara langsung. Maka antara keduanya, mediasi secara langsung 

lebih memenuhi faktor pendukung efektifitas hukum ketimbang 

mediasi secara audio visual. Dapat dikatakan bahwa mediasi secara 

langsung dalam perkara cerai di PA Ponorogo lebih efektif daripada 

mediasi secara audio visual. 

2. Dalam Perkara Cerai di PA Ponorogo, faktor pendukung mediasi 

secara langsung adalah; kemampuan mediator dan kuasa hukum yang 

handal, kesadaran hukum, iktikad baik, dan pengetahuan hukum para 

pihak. Sedangkan faktor penghambat mediasi secara langsung adalah 
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kurangnya kemampuan mediator dalam mengolah konflik, tidak ada 

iktikad baik para pihak/kuasa hukum,dan jadwal mediasi yang tidak 

teratur. Kemudian faktor pendukung mediasi secara audio visual 

yakni; fasilitas yang memadai baik dari para pihak, kuasa hukum 

ataupun Pengadilan Agama, komunikasi kuasa hukum pada kliennya 

yang informatif dan edukatif, iktikad baik dan pengetahuan hukum 

para pihak serta jadwal yang disepakati, sedangkan faktor penghambat 

mediasi secara audio visual yakni kebijakan majelis hakim, fasilitas 

yang kurang memadai, perbedaan zona waktu, dan emosional para 

pihak. 

B. Saran 

1. Pengadilan Agama Ponorogo perlu menambah mediator non hakim 

untuk membantu meringankan hakim dalam menajalankan proses 

mediasi agar mediasi dapat lebih maksimal. 

2. Pengadilan Agama Ponorogo bersama dengan Mahkamah Agung perlu 

mengadakan kembali pelatiahan dan pengawasan lanjutan terkait peran 

mediator  dan Penegakan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pegadilan, dalam memediasi para pihak agar keberhasilan 

mediasi meningkat dan evaluasi-evaluasi terkait mediasi dapat 

diindahkan. 

3. Perlu adanya fasilitas pendukung mediasi audio visual juga ruang 

mediasi khusus teleconfrence di PA Ponorogo. 
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