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ABSTRAK 

Massithoh Siti, Erni, 2022. Efektivitas mediasi online pada pemeriksaan perkara 

cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M.Pd. 

Kata kunci/ keywords: Efektivitas, Mediasi Online, Pengadilan Agama Ponorogo 

 Dalam era globalisasi teknologi telah mengalami kemajuan dengan  sangat 

pesat yang mengubah secara signifikan terhadap sistem hukum Peradilan di 

Indonesia, sebagaimana dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata harus 

diselesaikan melalui mediasi. Maka dalam hal ini seseorang dapat melakukan 

mediasi melalui komunikasi audio visual jarak jauh dengan menggunakan 

smartphone. Salah satunya upaya damai, pada tahap mediasi yang disebut dengan 

mediasi online dimana hal ini juga telah diimplementasikan dalam perkara cerai 

gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Adanya pelayanan mediasi secara online 

memiliki beberapa kendala yang mempengaruhi efektifitas keberhasilan dalam 

upaya damai khususnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan 

efekivitas hukum terhadap implementasi mediasi online dalam perkara cerai gugat 

di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana tinjauan efekivitas hukum 

terhadap  faktor yang mempengaruhi implementasi mediasi online di Pengadilan 

Agama Ponorogo?  

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis 

penelitian lapangan  (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

tekhik pengupulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan mediasi online di 

Pengadilan Agama Ponorogo belum dapat berjalan dengan efektif, mediasi yang 

seharusnya dilaksanakan minimal 2 kali pertemuan, akan tetapi dalam proses 

mediasi online di Pengadilan Agama Ponorogo dilaksanakan sekali saja. Dalam 

perkara cerai gugat di PA Ponorogo, terdapat faktor yang mempengaruhi 

implementasi mediasi online di Pengadilan Agama Ponorogo yakni, faktor 

penegakan hukum yaitu kualifikasi mediator, faktor sarana dan fasilitas belum 

terpenuhi fasilitas di PA Ponorogo dikarenakan sinyal yang tidak mendukung,  

faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dalam mediasi online belum seluruhnya 

sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam era globalisasi, teknologi telah mengalami kemajuan dengan  

sangat pesat sehingga membuat perkembangan internet terus meningkat, hal 

ini membuktikan bahwa internet memiliki peran penting dalam berbagai 

aspek yang ada.1 Khususnya dalam sumber (resources) informasi dan 

komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Dengan 

seiring perkembangan zaman, teknologi di dunia telah beralih dari era 

industrial ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi 

(information society). Dengan itu akan menghasilkan sebuah produksi 

informasi.2 

 Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, semakin terbuka segala 

informasi semakin mudah diakses, hal ini memudahkan masyarakat dalam 

mencari sebuah informasi. Dari sinilah perkembangan dan kemajuan 

teknologi memerlukan peran hukum untuk mengatur dan mengelola 

teknologi, karena hukum sebagai pedoman dalam menegakkan keadilan 

dalam masyarakat, jadi perkembangan teknologi saat ini, perlu dibarengi 

dengan sentuhan  hukum dan mengikuti  kemajuan teknologi.3   

 
1Said Akmala, “Perkembangan Internet Pada Generasi Muda Di Indonesia Dengan Kaitan 

Undang-Undang ITE Yang Berlaku, 2018,” CyberScurity Dan Forensik Digital, Vol.1 No.2 2018.45 
2Amar Ahmad, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi : Akar Revolusi 

Dan Berbagai Standarnya,” Jurnal Dakwah Tabliqh,Vol.2 No. 1. 2012.138 
3Supriyono, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangan Di Era 

Revolusi Industrin 4.0,” Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.1 No. 2  (2020).111 
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Lembaga hukum merupakan salah satu di antara lembaga-lembaga atau 

pranata-pranata sosial yang ada.4 Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa 

peradilan dapat dikatakan sebagai bagian dari pranata hukum, sedangkan 

hukum dapat dikatakan sebagai bagian pranata sosial. Oleh karena itu, hukum 

dan sosial ada keterikatan atau relevan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dalam  melakukan interaksi sosial masyarakat sering terjadi gesekan yang 

menimbulkan konflik, maka dari itu, dibutuhkan pengendalian dalam 

kehidupan masyarakat khususnya untuk menyelesaikan perselisihan, 

persengketaan dan bentuk-bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum 

dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. 

 Dalam menyelesaikan perselisihan atau bentuk pertentangan telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama.5 Dalam hal ini, Pengadilan mempunyai pengaruh atau wewenang 

dalam menyelesaikan bentuk pertentangan atau perselisihan dalam 

masyarakat. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara di 

Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam 

jenis perkara perdata. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Peradilan Agama 

bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di 

bidang, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi 

syariah dan khususnya persoalan  perkawinan.6 

 
4Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Malang: setara Press, 2014). 14 
5Basiq djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (2006: kencana prenada media group, 

Jakarta).142-143 
6ibid..142  
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Hukum di Indonesia terdapat aturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan tentang 

pelaksanaan perkawinan.7 Perkawinan adalah akad yang menghalalkan 

pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah  

berdasarkan  peraturan atas perkawinan. Dalam perkawinan tidak selamanya 

berjalan secara mulus selalu ada rintangan yang dihadapi dan setiap pasangan 

memiliki permasalahan yang menimbulkan Perceraian.  

Perceraian merupakan salah satu kegagalan dalam mengembangkan 

dan menyempurnakan sebuah keluarga. Sebenarnya perceraian baru dapat 

dilaksanakan apabila telah dilakukan dengan berbagai cara untuk 

mendamaikan kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah 

tangga mereka apabila tidak dapat dipertahankan, maka pada akhirnya 

perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan 

dalam membina sebuah rumah tangga. Perceraian dapat dilaksanakan setelah 

mendapat putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan (Pasal 76 

Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur gugatan perceraian yang 

didasarkan atas alasan perselisihan).8 

Namun dengan asas perceraian yang dipersulit, proses berperkara 

dalam kasus cerai didahului dengan upaya perdamaian. Upaya damai tersebut 

terintegrasi dalam proses Mediasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan 

Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengkata untuk 

 
7Beni Ahmad Sabeni, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 9 
8Basiq djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (2006: kencana prenada media group, 

Jakarta).154 
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menghentikan persengketaannya. Salah satu yang membutuhkan mediasi 

yang dilakukan di Pengadilan.9 

Melihat adanya kemajuan teknologi mengubah secara signifikan 

terhadap sistem hukum Peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai 

lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 

2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi dapat dilakukan 

secara audio visual, salah satunya Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

kinerjanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti halnya dalam 

pelaksanaan  mediasi secara online pada semua perkara, khususnya perkara 

cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Perkara perceraian 

yang terdaftar di PA Ponorogo dari awal tahun 2021 sampai dengan desember 

2021 sebanyak 2.202 perkara.10  

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian terbaik untuk perdamaian 

dalam penyelesaian perkara khususnya cerai gugat. Mediasi merupakan 

bentuk atau cara yang dilakukan mediator untuk melakukan upaya damai 

dalam perselisihan para pihak. Mediasi dapat dilakukan secara online atau 

komunikasi secara audio visual jarak jauh, maka masyarakat dalam mencari 

keadilan dapat melakukan mediasi secara online. Mediasi online adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan para pihak untuk 

memperoleh kesepakatan dibantu oleh mediator dengan menggunakan 

fasilitas teknologi yang mengikuti perkembangan zaman dengan berbasis 

 
9Ahmad Muhajidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012).151 
10Laporan statistik perkara Pengadilan Agama Ponorogo, PA-Ponorogo.go.id, (diakses 

pada tanggal 7 Januari 2022, jam 08.00). 
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digital yang transparan dan akuntabel.11 Berkenaan dengan hal di atas, untuk 

menyelesaikan perselisihan tersebut terdapat beberapa cara yang dapat 

dilakukan salah satunya dengan cara mediasi atau upaya perdamaian dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dibantu dengan jasa mediator.  

 Mahkamah Agung juga mengeluarkan trobosan baru  yang diterapkan 

di Pengadilan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau disebut e-Court. 

Adanya pelayanan secara e-court khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo 

memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan karena pada umumnya 

mediasi dilakukan secara tatap muka atau luring di Pengadilan, namun 

dengan adanya pelayanan secara e-court atau secara elektronik menjadi satu 

kesatuan dalam proses mediasi dapat dilakukan secara daring atau jarak jauh. 

Salah satunya mediasi online memudahkan masyarakat dalam mencari 

keadilan tanpa harus pergi ke Pengadilan. 

Melihat banyaknya perkara cerai gugat yang terdaftar di tahun 2021,  

kebanyakan yang mendaftar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama 

Ponorogo pihak berada diluar negeri. Dalam PERMA idealnya mediasi secara 

online ada ruangan yang mendukung, para pihak dapat hadir, namun dalam 

beberapa perkara yang melakukan mediasi online di Pengadilan Agama 

Ponorogo belum sesuai dengan PERMA bahkan belum ada fasilitas yang 

disediakan di PA dalam melakukan mediasi online, yang menjadikan sarana 

 
11https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi secara-virtual-online-dalam-peraturan-

mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016, (diakses pada 4 April 2022, pukul 18.30 WIB). 

 

https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi%20secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016
https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi%20secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016
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prasaran yang ada  tidak ideal untuk mencapai mediasi online yang tercantum 

dalam PERMA. Maka dalam penerapan mediasi online di Pengadilan Agama 

Ponorogo masih banyak kendala dan hambatan yang mempengaruhi 

efektivitas mediasi online dalam pemeriksaan perkara cerai gugat.12 

Dari paparan diatas nampak jelas disebutkan bahwa ketika terjadi 

persengketaan antara suami istri maka perlu adanya upaya damai yang 

dilakukan bersama mediator. Dengan melibatkan mediator dalam upaya 

damai dapat membantu para pihak mengidenifikasikan masalah yang 

disengketakan. Sebelum adanya mediasi online, Pengadilan Agama Ponorogo 

menggunakan mediasi pada umumnya yaitu dengan melakukan persidangan 

secara tatap muka.  

Semakin melesatnya teknologi pada saat ini seseorang yang berjarak 

jauh bisa melakukan berkomunikasi dengan sangat mudah, dengan 

dikeluarkanya PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu sifat  prosedur mediasi dapat 

dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh  sebagai trobosan baru 

di Pengadilan yang dikeluarakan oleh Mahkamah Agung dan PERMA No. 1 

Tahun 2019 persidangan secara e-court, maka dari itu semua perkara 

khususnya cerai gugat dalam upaya damai dapat dilakukan secara mediasi 

online.13 

 
12 Ahmad  Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo,  Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -

11.30 WIB. 
13 Sukahatta wakono, Hasil wawancara, Ponorogo, Senin 7 Maret 2022, pukul 09.30 -11.30 

WIB. 
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 Berdasarkan uraian di atas menjadi suatu alasan tersendiri untuk dikaji 

dan diteliti lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan proses Mediasi online 

di Pengadilan Agama Ponorogo, maka penulis tertarik untuk menulis karya 

tulis dalam kajian ilmiah berupa skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi 

Online pada Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana tinjauan efekivitas hukum terhadap implementasi mediasi 

online dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo?   

2) Bagaimana tinjauan efekivitas hukum terhadap faktor yang 

mempengaruhi implementasi mediasi online di Pengadilan Agama 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

 Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk menganalisis implementasi mediasi online dalam perkara cerai 

gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari  efektivitas hukum.  

2) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi mediasi 

online di Pengadilan Agama Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang penulis teliti yang nantinya mempunyai beberapa 

manfaat, hal tersebut mencakup manfaat teoritis dan praktis : 
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1) Manfaat Teoritis 

      Harapan penulis penelitian ini secara umum dapat memberikan 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu dalam bidang hukum 

positif khususnya terkait efektivitas mediasi online di Pengadilan 

Agama. 

2) Manfaat Praktis  

a. Manfaat Internal 

     Harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat baik kepada lembaga yaitu Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Manfaat untuk 

Fakultas Syariah khususnya Hukum Keluarga Islam sebagai bahan 

kajian yang dapat dikembangkan lebih lanjut  dan manfaat kepada 

mahasiswa sebagai acuan penelitian selanjutnya khususnya dalam 

mediasi online. 

b. Manfaat Eksternal 

     Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

manfaat (eksternal)  yakni  dapat menjadi acuan dan masukan bagi 

Mediator Hakim, Mediator Non Hakim, Pengacara dan para pihak 

yang beracara di lingkup  Pengadilan Agama Ponorogo agar dapat 

terciptanya proses  mediasi online secara optimal dan sesuai dengan 

yang dibutuhkan para pihak berpekara.  
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E. Telaah Pustaka  

Di samping melihat dari buku-buku dan jurnal yang relevan peneliti 

juga menggunakan telaah pustaka atau kajian terdahulu sebagai berikut :  

Pertama, Putri nafisah dengan judul, “Implementasi Mediasi melalui 

sarana Komunikasi Audio Visual berdasarkan perma no. 1 Tahun 2016 Pasal 

5 Ayat (3)”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris 

adapun pendekatannya, yakni pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 

data penelitian tersebut menggunakan metode editing, classifiying, analizing 

dan conclucing. Rumusan masalah (1) bagaimana praktik mediasi di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya perma no.1 

tahun 2016 dan (2) bagaimana pendapat para mediator tentang adanya 

mediasi melalui komunikasi audio visual (vidio call). Dapat disimpulkan 

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 memadahi dan dalam hal ini diharapkan 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar selalu memberikan pengawasan 

dan control terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang 

dilakukan.14 

  Perbedaan antara penelitian diatas terletak pada fokus masalah yang 

diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri Nafisah fokus pada 

 
14Putri Nafisah, “Implementasi Mediasi Melalui Sarana Komunikasi Audio Visual 

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3),” UIN Malik Ibrahim. 8 
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pendapat para mediator, sementara penelitian ini terletak pada praktik mediasi 

di Pengadilan Agama Ponorogo di pendapat tertentu.  

 Kedua, Niko Alfian dengan judul, “Implementasi dan kekuatan hukum 

mediasi dalam online Dispute Resolution”. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-

perundangan dalam pengumpulan data penelitian tersebut menggunakan studi 

kepustakaan. Rumusan masalah (1) Bagaimana penerapan mediasi melalui 

online (ODR) dan (2) Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian yang 

disepakati melalui mediasi online. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

memiliki peraturan perundang-undang yang mendukung dapat diterapkannya 

Online Dispute Resolution (ODR), seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 dan meskipun 

secara yuridis, Online Dispute Resolution (ODR), namun dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan dijadikan rujukan bahwa akta perdamaian 

dengan cara ini tergolong memiliki kekuatan hukum.15  

Perbedaan antara penelitian diatas terletak pada fokus masalah yang 

diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Niko Alfian fokus pada kekuatan 

hukum mediasi dalam Online Dispute Resolution (ODR), penelitian 

menggunakan studi kepustakaan, sementara fokus penelitian ini terletak pada 

efektivitas hukum terhadap implementasi mediasi online dalam perkara cerai 

gugat dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. 

 
15Niko Alfian, “Implementasi Dan Kekuatan Hukum Mediasi Dalam  Online Dispute 

Resolution,” Universitas Veteran, 2018. 6 
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Ketiga, Citra Reskia dengan judul, “efektivitas mediasi online terhadap 

respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi Covid-

19”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan yuridis sosiologi, dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokmentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana 

kencenderungan kasus angka cerai gugat di Pengadilan Agama, Urgensi 

penerapan serta efektivitas penerapan mediasi online dan (2) Bagaimana tolak 

ukur efektivitas penerapan mediasi online di era pandemi Covid-19. Dapat 

disimpulkan selama pandemi Covid-19 kecenderungan kasus cerai gugat di 

Pengadilan Agama Parepare tidak mengalami perubahan signifikan hanya 

saja pada bulan April dan Mei terjadi penurunan jumlah cerai gugat 

dikarenakan kebijakan pembatasan oleh pemerintah dan ada lima faktor yang 

mempengaruhi  suatu penegakan hukum, kelima faktor tersebut menjadi tolak 

ukur di Pengadilan Agama, yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, 

faktor sarana dan prasana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.16  

Perbedaan antara penelitian diatas terletak pada fokus masalah yang 

diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Citra Reskia fokus pada 

kencenderungan kasus angka cerai gugat di era pandemi Covid-19, sementara  

fokus penelitian ini terletak pada efektivitas hukum terhadap implementasi 

mediasi online dalam perkara cerai gugat. 

 
16Citra Reskia, “Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan 

Agama Pada Era Pandemi Covid-19,” IAIN Parepare, 2021.20 
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Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat dilihat bahwa ada literatur 

yang mendukung dan ada yang menguatkan. Penelitian ini dengan kajian 

terdahulu  memiliki perbedaan baik dari segi permasalahan, teori, maupun 

lokasi yang diteliti dan  metode penelitian. Dari beberapa kajian terdahulu di 

atas, perbedaan paling menonjol adalah bahwa penelitian ini adalah sebuah 

penelitian tentang mediasi secara online, yakni Efektivitas hukum terhadap 

implementasi  mediasi online terhadap perkara cerai gugat di pengadilan 

Agama Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan melakukan terjun 

di lapangan (field research) untuk mengadakan observasi atau 

wawancara.17 Jika dilihat dari Jenis data, maka penelitian 

diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Dengan mengadakan 

pengamatan fenomena yang terjadi di masyarakat. Disini peneliti 

mendatangi langsung Pengadilan Agama Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum, yaitu 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).18 

Penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian 

ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur 

yang ada kaitannya. Berdasarkan pendekatan tersebut  peneliti ini 

 
17Umar sidiq and miftachul Choir, Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan 

(Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). 20 
18Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jarimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990). 11 
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mengkaji seberapa besar efektivitas penerapan mediasi secara online 

dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di PA Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan sumber data yang 

memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan 

diteliti. Karena hanya manusia yang mampu memahami kenyataan 

dilapangan. Oleh karena itu, pada saat mengumpulan data dilapangan 

peneliti sebagai pengamat langsung.19 

Peneliti melakukan penelitian di PA Ponorogo sesuai jadwal 

penelitian melalui kesepakatan antara peneliti dan informan sampai 

penelitian selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian berada di 

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 online dan mengambil 

sample mediasi online perkara cerai gugat, maka Pengadilan Agama 

Ponorogo menjadi lokasi pilihan yang tepat. Selain itu Kabupaten 

Ponorogo juga memiliki kasus atau angka perceraian yang tinggi, setiap 

 
19Affifdin Beni Ahmad Saebeni, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2019).117 
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tahunnya perkara yang masuk kurang lebih 2000 perkara, khusunya 

dalam perkara cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 20 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan 

sumber informasi yang menentukan gambar utama tentang ada 

tidaknya masalah yang akan diteliti. 21 

Dalam penelitian ini data yang dipakai yakni implementasi 

mediasi online dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama 

Ponorogo dan faktor yang mempengaruhi implementasi mediasi 

online dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan 

penelitian, maka penelitian ini sumber dari data : 

1) Sumber Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli 

tanpa melalui perantara. Artinya peneliti memperoleh 

data dengan cara terjun langsung menemui sumber yang 

 
20Laporan statistika perkara Pengadilan Agama Ponorogo, PA-Ponorogo.go.id, (diakses 

pada 10 Januari 2022, jam 08.00) 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan  R&B (Bandung: IKAPI, 

2013).137 
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dituju tanpa bantuan orang lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini data primer yang diambil secara 

langsunng  melalui wawancara dengan pihak Pengadilan 

Agama Ponorogo. Pada penelitian ini terdapat beberapa 

orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan, 

diantaranya  adalah: 

a. Mediator hakim dan Mediator non hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

b. Pengacara Pengadilan Agama Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara atau rujukan lain berupa buku-buku, 

jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema 

penelitian. Adapun data sekunder dari penelitian ini 

adalah: 

a. Laporan perkara cerai gugat yang masuk PA 

Ponorogo bulan januari-Desember 2021. 

b. Laporan mediasi online perkara cerai gugat di PA 

Ponorogo bulan januari-Desember 2021. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dalam 

penelitian, yaitu dengan kualitas instrumen penelitian dan kualitas 
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pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

setting, berbagai sumber dan cara.22 Maka pengumpulan data 

berdasarkan tekniknya sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara 

peneliti dan responden. Wawancara tidak hanya menangkap 

pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, 

pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang 

bersangkutan.23  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan responden menggunakan metode 

interview karena peneliti mengharapkan data yang dibutuhkan 

dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenaran tidak dapat 

diragukan lagi. Interview atau wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara bertanya langsung kepada Mediator hakim 

maupun Mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, 

Pengacara Pengadilan Agama Ponorgo dan para pihak yang 

berpekara di Pengadilan Agama Ponorogo mengenai Mediasi 

Online pada pemeriksaan cerai gugat. 

 

 

 
22Ibid.  
23Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).81 



17 
 

 
 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan informasi yang diperoleh 

dengan  catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen  

tidak hanya gambar,  tetapi bisa berbentuk tulisan atau karya-

karya monumental seseorang.24 Dokumen yang dimaksud 

adalah data penelitian yang dianggap penting atau data 

utama dengan sesuai penelitian yang diteliti, sedangkan data 

yang lain hanya sebagai pendukung dari pokok-pokok saja.  

Peneliti ini melakukan dengan teknik dokumentasi 

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan upaya damai 

menggunakan mediasi secara online, maka dari itu dengan 

diterapkan mediasi online sudah sesuai belum khususnya 

efektivitas mediasi online pada cerai gugat dan faktor yang  

melatarbelakangi efektivitas mediasi online di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Sehingga data yang disajikan nyata tanpa 

rekayasa. 

6. Analisis Data 

Tahap pengumpulan dalam sebuah penelitian setelah data 

dikumpulkan adalah analisis data. Analisis data merupakan cara atau 

langkah awal yang  mengatur secara sistematis bahan yang di dapat dari  

hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan 

suatu pemikiran, pendapat dan teori atau gagasan yang baru. Analisis 

 
24Salim Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CitaPustaka media, 2012).125 
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data artinya meneliti, memeriksa data yang diperoleh dengan cara 

observasi dan wawancara yang telah dilakukan  oleh peneliti. 

Miles dan Huberman (pada buku Sugiyono 1984: 246) 

mengemukakan bahwa dalam  melakukan analisis data dapat dilakukan 

melalui tiga tahapan yaitu sebagai berikut, data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian atau pemaparan data) dan verification 

(penarikan kesimpulan).25 

a. Tahap Reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka peneliti segera 

melakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting 

dicari tema dan polanya. Artinya ketika mencari data yang 

diambil data pokok atau data utama sesuai dengan tema 

penelitian.26 

b. Tahap Display (penyajian data) 

Display adalah langkah yang dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antar kategori atau sejenisnya. 

Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami. Penyajian data bisa diartikan sebagai  pembuatan 

 
25 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013). 246 
26 Ibid., 247 
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laporan hasil penelitian sebagai patokan agar dapat dipahami dan 

dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.27 

c. Verification (kesimpulan) 

Verification adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan bisa 

dikatakan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.28 artinya penarikan kesimpulan ialah 

memperjelas hasil akhir yang menghasilkan suatu penalaran 

dalam penelitian. 

Dari sinilah peneliti akan menganalisis mengenai 

implementasi mediasi secara online dan faktor yang 

mempengaruhi mediasi online, kemudian menarik kesimpulan 

secara umum tentang efektivitas mediasi secara online pada 

cerai gugat di tahun 2021. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan 

triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.29 

Artinya peneliti dalam pemeriksaan atau menguji keabsahan data 

mengunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan 

 
27 Ibid., 249 
28 Ibid., 253 
29Michael, Penelitian Kualitatif Di Manajemen Dan Bisnis (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 

2014).11-12 
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dokumentasi agar kebenaran yang diperoleh mejadi sebuah kebenaran 

yang valid. 

Menurut Sugiyono (2011) diartikan teknik yang  menggabungkan 

dari berbagai pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Triangulasi 

digunakan untuk mengidentifikasi data yang diperoleh melalui 

wawancara sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya atau tidak, 

hal ini dengan observasi dan data yang diperoleh dengan yang lain atau 

data yang diperoleh dengan dokumentasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca 

memahami masalah yang penulis paparkan mengenai efektivitas mediasi 

online pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ini. Penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang 

memiliki relevansi satu bab dengan bab lainnya. Maka peneliti menyusun 

gambaran atas masing-masing bab sebagai berikut : 

BAB I :  merupakan  bab pendahuluan yang berisikan latar belakang 

yang di dalamnya menguraikan tentang mediasi secara audio visual atau 

mediasi online di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari latar belakang 

tersebut muncullah permasalahan yakni; bagaimana implementasi mediasi 

online dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo ditinau 

dari efektivitas hukum dan faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi 

online ditinau dari teori mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Kemudian di bab ini menjelaskan tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, kajian pustaka penjelasan secara umum mengenai 

gambaran peneliti yang akan dilakukan. Bab ini dijadikan sebagai pijakan 

dalam bab selanjutnya. 

BAB II : membahas mengenai landasan teori yang meliputi teori 

tentang  penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori, yaitu 

teori yang berkenaan dengan mediasi dan teori efektivitas hukum.   

BAB III : pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan 

data.  

BAB IV : merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini akan 

menganalisis data-data untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, 

yakni  bagaimana implementasi mediasi online dalam perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum, kemudian apa 

saja faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi ditinjau dari teori mediasi 

dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. 

BAB V : merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang 

memaparkan kesimpulan dan saran. pada bab ini kesimpulan  bukan 

merupakan ringkasan, melainkan jawaban singka dari rumusan masalah. 

Kemudian dikahiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terhadap 

penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 

A. Efektivitas Hukum 

1. Pengertian Efektivias Hukum 

Efektivitas  pada umumnya  dalam kenyataan yang di inginkan 

dengan dengan hasil yang telah dicapai memiliki hubungan. Menurut 

Sedarmayanti (2009: 59), Efektivitas merupakan ukuran yang 

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Sedangkan 

menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektivitas hukum berarti 

juga berbicara tentang validasi atau pembuktian hukum.1  

Berdasarkan hal diatas, disimpulkan bahwa norma-norma itu 

mengikat dalam masyarakat, orang harus berbuat atau bertindak 

sesuai dengan norma-norma hukum yang ada atau yang berlaku dan 

orang harus mematuhi norma tersebut. Efektivitas hukum adalah 

orang yang berbuat  atau bertindak harus sesuai dengan sesuai dengan 

aturan yang berlaku atau sesuai dengan norma yang ada sebagai 

patokan.  

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum 

sebagai berikut : 

 

 
1 Ali Safa’at dan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta : sekretaris 

MK RI, 2006).2 



 

 
 

1) Faktor Hukumnya Sendiri 

Kepastian dan keadilan hukum ada kalanya terjadi 

pertentangan dalam praktik atau dalam lapangan. Maka ketika 

melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

sebagai prioritas utama dalam mengatur kehidupan masyarakat.2 

2) Faktor Penegak Hukum  

  Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung 

dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. 

Artinya penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang 

secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum 

yang tidak hanya mencakup law enfrocement, akan tetapi juga 

peace maintenance. Penegak hukum dalam menjalankan perannya 

tidak sesuka hati dalam penegak hukum harus sesuai dengan etika  

yang berlaku dengan lingkup profesinya atau disebut kode etik.3 

Menurut Soekanto mengatakan bahwa dalam menerapkan 

penegakan hukum terdapat hambatan atau halangan dalam  

menjalankan peran penegakan hukum, maka dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain sikap terbuka, menghormati hak 

dan kewajiban dan berpegang dengan keputusan yang diambil atas 

dasar penalaran dan perhitungan yang tepat dalam menerapkan 

penegakan hukum seperti yang ada dalam kode etik.  

 
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014). 
3 Ibid., 19-23 



 

 
 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak 

Hukum 

Fasilitas pendukung sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

penegakan hukum. Dalam kepastian dan kecepatan penyelesaian 

perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam 

bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dengan 

demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa adanya sarana 

atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 

aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.4 

4) Faktor Masyarakat 

Untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyakarat, 

penegakan hukum berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar 

perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang 

sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Terdapat 

kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan 

hukum dan bahkan mengidentifikasikanya, sehingga menjadi 

keserasian karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk 

 
4 Ibid., 45-47 



 

 
 

mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikan penegak hukum 

adalah sebagai pribadi.5 

5) Faktor Kebudayaan  

Hukum pada umumnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku atau abstrak yang dianggap baik (sehingga 

dianut) atau dianggap buruk (dihindari), jadi nilai yang 

mencerminkan sebagai dua keadaan ekstrim yang harus 

diserasikan.6 Faktor kebudayaan sering kali terjadi gangguan 

terhadap keadaan keserasian, maka masyarakat dapat menolak 

atau mengubahnya.7 

B. Mediasi Online berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 

1. Pengertian Mediasi 

Kata mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, 

yaitu mediare yang berarti berada di tengah.8 Mediasi  adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. 

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan 

bantuan pihak ketiga. 

 
5 Ibid., 59-61 
6Wahyudi Tri, susilo Handoyo, and Rosdiana, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota 

Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017”, Vol.1 No.2 (2019).10-14 
7Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015).286 
8Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Positif,” Fakultas  Hukum, Universitas Pasudan, Bandung, Indonesia 3, Vol.3 No.2 (2019), 

https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224. 181   



 

 
 

 Dalam buku  Soemartono menurut John W. Heard, mediasi adalah 

suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai 

“kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan 

mereka berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin 

didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian 

tetap berada di tangan para pihak sendiri.9 

 Dalam pengertian secara praktis online dapat dikatakan terhubung 

dengan internet, artinya dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, 

mengirim pesan dan menerima pesan dan lain sebagainya. Dapat 

disimpulkan mediasi online adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan dengan para pihak untuk memperoleh kesepakatan 

dibantu oleh mediator dengan menggunakan fasilitas teknologi 

informasi.10 

 Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi secara online tidak 

berbeda jauh dengan mediasi secara langsung. Perbedaanya  hanya saja 

dalam mediasi online adanya pemanfaatan teknologi yang berkembang 

dengan mengikui zaman, yaitu dengan berbasis digital yang transparan 

dan akuntabel, artinya dalam penyelesaian sengketa adanya alat 

komunikasi untuk mengatur pertemuan para pihak. 

 Mediasi online dalam PERMA idealnya adanya ruang mendukung, 

para pihak dapat mengikuti mediasi, namun sarana prasarana belum 

 
9Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia. 119-120 
10https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi secara-virtual-online-dalam-peraturan-

mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016, (diakses pada 4 April 2022, pukul 18.30 WIB). 

 

https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi%20secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016
https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi%20secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016


 

 
 

ideal seperti yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

2. 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 dan memaksakan sebuah 

penyelesaian.11 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, mediator 

adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemngkinan penyelesaian 

sengketa tanpa menggnakan cara memutus atau memaksakan 

sebuah penyelesaian.12 Sebagaimana telah diatur dalam Perma 

No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai 

penjabaran dari pasal 130 HIR- Pasal 154 Rbg merupakan Perma 

pengganti Perma No.2 Tahun 2003.13 

  Menurut Gary Goodpaster (pada buku Safudin 2018: 33), 

peran mediator menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa 

 
11Pasal 1 ayat (2) PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan. 
12Karmuji, “Peran dan fungsi Mediator dalam Penyelesaian  Perkara  Perdata 20,” Jurnal 

Ummul Qura  Vol.VII  No.1 (2016). 43 
13Sri Puspitanigrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di 

Pengadilan.”  Spektrum Hukum,Vol.15 No.2  (2018).279 



 

 
 

tertentu dan kemudian menuntun para pihak untuk mencapai 

mufakat sehat.  Sedangkan menurut Albert K. Fiadjoe (pada buku 

Safudin 2018: 34) mediator sebagai pihak ketiga yang netral 

melayani kepentingan para pihak yang  bersengketa. Mediator 

berusaha dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi para 

pihak.14 

4. Prosedur Mediasi  

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama diatur 

prosedur beracara mediasi yakni: 

1) Tahap Pra Mediasi 

Pada tahapan pra mediasi kewajiban kuasa hukum 

wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan 

kewajibannya dalam proses mediasi. Kewajiban kuasa 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya 

meliputi: 

b. Menyampaikan penjelesan Hakim pemeriksaan 

dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (7) kepada para pihak; 

c. Mendorong para pihak berperan langsung secara 

aktif dalam proses mediasi; 

 
14Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Abritase (Malang: Instrans 

Publishing, 2018). 33-34 



 

 
 

d. Membantu para pihak mengidentifikasikan 

kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian 

sengketa dalam selama proses mediasi; 

e. Membantu para pihak merumuskan rencana dan 

usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para 

pihak mencapai kesepakatan; 

f. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban 

kuasa hukum.15 

2) Tahap Proses Mediasi 

Dalam tahap proses mediasi, penyelenggaraan 

mediasi secara online diselenggarakan di ruang mediasi 

pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang 

disepakati oleh para pihak.16 

3) Mediasi Mencapai Kesepakatan 

Dalam pelaksanaan mediasi mencapai kesepakatan, 

maka adanya itikad baik menempuh mediasi dengan 

adanya itikad baik.17 

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian 

atau berhasil, maka wajib dirumuskan secara tertulis, 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika 

mediasi di wakili oleh kuasa hukum atau advokat,  maka 

 
15 Pasal 18 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi  di Pengadilan. 
16 Pasal 11 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi  di Pengadilan. 
17 Pasal 7 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 



 

 
 

para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada 

sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan 

hasil dari upaya damai. Kesepakatan diberitahukan 

hakim dan dikuatkan akta perdamaian.18 

4) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan 

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan,  salah satu 

pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak 

beritikad baik oleh mediator dalam hal yang 

bersangkutan: 

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; 

d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak 

mengajukan dan atau tidak menanggapi resume 

perkara pihak lain; dan atau 

 
18Pasal 27 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 



 

 
 

e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan 

perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan 

sah.19 

Mediator wajib menyatakan secara tertulis proses 

mediasi telah gagal. Pada setiap 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.20 

5) Berakhirnya Mediasi 

Sama halnya negosiasi, berakhirnya mediasi dapat 

dipengaruhi oleh dua keadaan yaitu yang pertama,  

kesepakatan perdamaian atau mediasi berhasil dengan 

dibuatnya kesepakatan tertulis sebagai bukti perdamaian 

antar para pihak dengan keterangan mediasi berhasil.  

Kedua, kesepakatan perdamaian atau mediasi tidak 

berhasil sehingga tidak tercapai kesepakatan tertulis  

dalam bukti perdamaian. Mediator berada dalam salah 

satu keadaan tersebut, maka mediasi bisa dikatakan telah 

berakhir.21 

 
19 Pasal 7 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
20Pasal 32 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
21 Safudin, alternatif penyelesaian sengketa dan abritase.57 
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BAB III 

MEDIASI ONLINE DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Peta Wilayah yuridikasi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

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.1 Luas wilayah Kabupaten 

 
1https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi, (diakses 

28 Februari 2022, pukul 09.00 WIB). 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi


 

 
 

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 Sawo.2 

2. Alamat Pengadilan Agama Ponorogo 

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H. Juanda No. 25 

Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos: 63418,  

47 Telp: 0352 – 481133, Fax: 0352– 481133, Website: 

www.paponorogo.go.id, dan Email:pa.ponorogo.401514@gmail.com.3 

  

 
2 Ibid., 
3PA Ponorogo, https://pa-ponorogo.go.id/tentang   -peradilan /profil-pengadilan, (diakses 

pada 1 Maret 2022, pukul 19.00 WIB). 

mailto:pa.ponorogo.401514@gmail.com
https://pa-ponorogo.go.id/tentang


 

 
 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur organisasi PA Ponorogo adalah sebagai berikut:  

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

Wakil   : Muhamamad Idris, S.Ag.  

Hakim   : 

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

2. Sukahata Wakono, S.H.I., S.H 

3. Ahmad Abdul Halim., S.H.I., M.H 

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

Sekertaris   : Dra. Siti Khomariyah  

Panmud Permohonan : Drs. H. Muhadji Lestari  



 

 
 

Panmud Gugatan  : Istadjam, S.H. 

 Panmud Hukum  : Dra. Nanik Umiyati 

 Jurusita Pengganti : Ahmad Samsyul Bachri, 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. Siti Wafiroh, S.H.I 

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

8. Syarif Nurul Huda, S.Ag 

9. Kartika Anggi Nugrahini, S.H 

Pengadministrasi Registrasi Perkara : Siri 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    :Waqidah Kun R., S.T                                    

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 yaitu di lingkungan 

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

peradilan diatas merupakan salah satu badan peradilan sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum di lingkungan 

Peradilan dan bagi rakyat pencari keadilan dengan berbagai perkara 

tertentu khususnya peradilan  bagi  orang-orang yang beragama Islam.5 

 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



 

 
 

 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. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:  

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-

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) 

UndangUndang 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).6 

Fungsi Lainnya :  

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, 

MUI, Ormas 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 

 
6Ibid.  



 

 
 

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. 7 

B.  Implementasi Mediasi Online dalam Perkara Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Ponorogo 

Dalam pelaksanaan mediasi biasanya dilakukan secara langsung 

atau secara tatap muka di Pengadilan, namun  Pengadilan Agama Ponorogo 

sejak dikeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi 

telah menerapkan mediasi secara online (virtual) dengan perantara media 

audio visual atau jarak jauh dengan vidio call, dalam pelaksanaan mediasi 

online khususnya perkara cerai gugat. Dalam melakukan mediasi secara 

online khususnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo  

biasnya prinsipiel berada diluar negeri, jadi mayoritas prinsipiel 

menggunakan kuasa hukum.8 

 Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo dari januari-Desember 

2021,  khususnya perkara cerai gugat pihak yang berada di luar negeri 

mayoritas menggunakan kuasa hukum, di tuangkan dalam tabel data 

statistika perkara mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo tahun  2021 

sebagai berikut;. 

 

 
7 Ibid.  
8 Ahmad  Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo,  Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -

11.30 WIB. 



 

 
 

Tabel 3.1 

Data Statistika Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat yang 

menggunakan kuasa hukum sebanyak 61 perkara, akan tetapi yang  

melakukan mediasi secara online dan tanpa diwakili kuasa hukumnya dalam 

upaya damai hanya sebanyak 10 perkara terkait cerai gugat di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Dari data tersebut perkara cerai gugat mediasi tidak 

dibedakan baik mediasi secara langsung maupun mediasi yang dilakukan 



 

 
 

secara online, jadi dari mediator hanya mengira-ngira dalam Januari-

Desember 2021 dalam perkara cerai gugat sebanyak 10 perkara. 9 

Mediasi secara online dilakukan secara audio visual , yakni kuasa 

hukum hadir ke ruang mediasi, tergugat dan mediator. Kuasa hukum 

menyambungkan ke (P) prinsipiel10 yang berada diluar negeri. Mediator  

memperkenalkan diri, setelah itu berunding dengan tujuan mencapai sebuah 

perdamaian. Mediasi sementara ini dilakukan di ruang mediasi/ ruang 

kaukus PA Ponorogo.11  

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa advokat yang beracara 

mediasi secara online di PA Ponorogo sebagai berikut; 

“Selama ini perkara cerai gugat pihak berada diluar negeri 

mediasi dilakukan secara online dengan menggunakan 

media  vidio call, kuasa hukum menyambungkan dengan (P) 

prinsipiel untuk komunikasi dengan pihak T maupun 

mediator yang dilakukan di ruang mediasi/kaukus di 

Pengadilan Agama Ponorogo”(Zainal Faizin, S.H, M.H 

Advokat APSI).12 

 

Sejak ada perkara e-court maka ada e-litigasi yang disediakan oleh 

Mahkamah Agung, disini masyarakat diberikan kemudahan untuk 

mengakses hukum, salah satunya dengan adanya mediasi secara online.13 

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa advokat yang pernah beracara 

mediasi secara online di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut; 

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

s/d Desember Tahun 2022. 
10 Prinsipiel adalah para pihak yang berpekara. 
11 Sukahatta wakono, Hasil wawancara, Pononorogo, Senin 7 Maret 2022, pukul 09.30 -

11.30 WIB. 
12 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 
13 Ibid.  



 

 
 

“Ada beberapa perkara khususnya cerai gugat yang 

pendaftaran dilakukan melalui e-court yaitu secara e-litigasi, 

maka perkara tersebut menjadi satu kesatuan dengan 

dilakukannya mediasi secara online atau audio 

visual”(Zainal Faizin, S.H, M.H Advokat APSI ).14 

 

 Dalam pelaksanaan mediasi secara audio visual dilaksanakan secara 

online dengan menggunakan media Handphone melalui vidio call. Jadi 

dimana ada satu kondisi dalam pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan 

pihak prinsipiel (P) karena diluar negeri dia memakai kuasa hukum maka 

yang menghubungkan saat mediasi (P) prinsipiel dengan T.15  

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa advokat yang pernah 

beracara mediasi secara online di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai 

berikut; 

“Dalam mediasi secara online media yang digunakan 

Handphone, selama ini Pengadilan Agama Ponorogo hanya 

menyediakan tempat dan mediator saja, tapi untuk media 

yang digunakan dari kuasa hukum, kalau mungkin kuasa 

hukum meminta bantuan mediator bisa namun nanti 

menghambat waktu. Kebanyakan fasilitas dari kuasa 

hukum”.(Endang Misnati, S.H, M.H Advokat PERADI).16 

 

 

Dalam melakukan mediasi secara online media yang digunakan 

yaitu via vidio call secara group lewat zoom, whatshapp maupun line dari 

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

 

 
14 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 
15 Syamsul Wathoni, Hasil wawancara, Ponorogo, Selasa 8 Maret 2022, pukul 11.05 -11.45 

WIB.  
16Endang Misnati, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 16 Maret 2022, pukul 10.30 -11.30 

WIB. 

  



 

 
 

Dalam mengupayakan perdamaian bagi prinsipiel yang tidak hadir 

dalam proses mediasi secara online biasanya diwakilkan ke kuasa 

hukumnya, di sebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 5 ayat 3 

yang mengatur bahwa proses mediasi dapat dilakukan melalui media 

komunikasi audio visual.  

pada dasarnya proses mediasi harus diupayakan semaksimal 

mungkin untuk dihadiri para pihak yang berpekara, agar para pihak saling 

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 

pertemuan mediasi meskipun secara online, Oleh karena itu jika prinsipiel 

tidak dapat hadir maka mediator meminta kuasa hukum untuk 

menghubungkan dengan prinsipiel untuk komunikasi  lewat vidio call, hal 

ini dilakukan agar  upaya mediasi berhasil.17 

 Namun Pada kenyataannya Pengadilan Agama Ponorogo banyak 

proses mediasi secara online namun salah satu pihak tidak hadir waktu 

pelaksanaan. 

“Dalam pelaksanaan mediasi secara online, terkadang dari 

pihak T tidak hadir dalam pemanggilan dari pengadilan 

maka mediasi secara online tidak dapat dilakukan”( Zainal 

Faizin, S.H. Advokat APSI).18  

   

 

Kasus posisi mediasi dilakukan secara online ketika prinsipiel masih 

berada di dalam negeri (NKRI) diungkapkan oleh kuasa hukum perkara 

tersebut yakni sebagai berikut: 

 
17Syamsul Wathoni , Hasil wawancara, Ponorogo, Selasa 8 Maret 2022, pukul 11.05 -11.45 

WIB. 
18 Zainal Faizin,Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 



 

 
 

“Ada perkara cerai gugat mediasi secara online yang pihak 

masih di dalam negeri, tetapi memakai kuasa hukum namun 

disini kuasa hukum sifatnya hanya mendampingi karena 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat (3) kehadiran 

para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya 

dilakukan berdasarkan alasan sah. 

a. keadaan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan 

hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat 

keterangan dokter. 

b. dibawah pengampuan 

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan 

diluar negeri atau 

d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau 

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan,” (Endang 

Misnati, S.H, M.H Advokat PERADI).19 

 

“Perkara itu cerai gugat (P) masih didalam negeri, tetapi 

pada saat mediasi (P) prinsipiel terpapar covid-19, kuasa 

hukum izin ke majelis hakim bahwa dari kliennya terpapar 

covid-19 dengan melampirkan surat keterangan positif 

covid-19, maka diperkenankan/tidak dalam pelaksanaan 

mediasi dilakukan secara online karena juga dari kuasa 

hukum mendaftarkan perkara secara e-court, maka menjadi 

satu kesatuan maka majelis hakim membolehkan untuk 

mediasi online meskipun (P) prinsipiel masih di dalam 

negeri(NKRI) ”( Zainal Faizin, S.H. Advokat APSI).20 

 

  PA Ponorogo telah melakukan mediasi secara online khususnya 

perkara cerai gugat yang  mana prinsipiel berada diluar negeri, majelis 

hakim telah mengupayakan mediasi. Majelis hakim meminta kepada kuasa 

hukum untuk berkomunikasi secara langsung dengan prinsipiel (P) agar  

tergugat (T) dapat mendengar secara langsung (komunikasi) terkait alasan 

 
19 Endang Misnati, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 16 Maret 2022, pukul 10.30 -11.30 

WIB. 
20Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 



 

 
 

ingin bercerai. Maka dari itu dilaksanakanlah mediasi secara online dengan 

pihak prinsipiel (P) yang ada di luar Negeri.21 

 Dalam melakukan mediasi secara online, kebanyakan pihak  

prinsipel berada diluar negeri, maka didampingi oleh kuasa hukum karena 

keberadaan yang jauh, diluar (NKRI) dan dalam mendampingi prinsipiel, 

kuasa hukum memiliki surat kuasa istimewa untuk mempermudah para 

pihak berpekara. Jadi ketika prinsipiel (P) diluar negeri tidak dapat 

mengikuti mediasi atau berhalangan pada saat jadwal mediasi, maka kuasa 

hukum dapat mewakili klien atau prinsipiel, selama ada surat kuasa 

istimewa pelaksanaan mediasi  secara  online dapat diwakili dengan kuasa 

hukum, jika prinsipiel tidak dapat hadir.22 

Dalam melakukan mediasi online dilakukan  pada umumnya yaitu, 

kuasa hukum menghubungi (P) prisipiel untuk melakukan vidio call, 

dari kuasa hukum memberikan pengantar setelah itu diserahkan kepada 

mediator mengawali dengan memperkenalkan diri, menjelaskan peran 

mediator netral dan menanyakan biodata.  

Dalam hal mediasi dijadwalkan minimal dua kali pertemuan, namun 

dalam perkara cerai gugat di PA Ponorogo, standar pelaksanaan mediasi 

hanya dilakukan sebanyak satu kali sebagai mana diungkapkan mediator 

PA Ponorogo sebagai berikut; Secara umum mediasi dilakukan dua kali, 

namun memang acuan perkara yang dilakukan mediasi secara virtual 

 
21 Sukahatta wakono, Hasil wawancara, Ponorogo, Senin 7 Maret 2022, pukul 09.30 -11.30 

WIB. 
22 Ri’aya Novia Putri, Hasil wawancara,Ponorogo, Sabtu 26 Maret 2022, pukul 11.49 -

12.15 WIB. 



 

 
 

yang mana pihak berada di luar negeri. Maka proses mediasi secara 

online atau virtual dilakukan sekali dan yang berikutnya dilakukan 

dengan kuasa hukumnya saja.23 

Alasan mengapa dalam mediasi secara online perkara cerai gugat 

kebanyakan dilakukan hanya satu kali diungkap oleh beberapa 

advokat/pengacara sebagai berikut; 

1. Dalam mediasi pertama dari para pihak kiranya sudah tidak 

memungkinkan untuk melakukan mediasi kedua karena salah 

satu atau  prinsipel (P) / tergugat (T) tetap ingin melajutkan 

perkara ke perceraian. 

“Mediasi  secara online terkait perkara cerai gugat, awal 

pelaksanaan mediasi atau yang pertama sudah dapat 

dinyatakan mediasi  tersebut berhasil atau tidak berhasil 

dilihat dari para pihak yang menyatakan sudah tidak perlu 

melakukan mediasi secara ulang, biasanya lebih ke 

tergugatnya tidak terlalu peduli maka mediasi hanya 

dilakukan sekali,”(Mohammad Padhipta Erfandhiarta, S.H, 

M.H Advokat IKADIN dan PERADI).24 

 

2. Hal yang mempengaruhi dalam melakukan mediasi secara 

online dilakukan  hanya sekali. 

“Terdapat perkara yang melakukan mediasi satu kali, disini 

dari pihak Penggugat/Tergugat tidak menghendaki mediasi 

lagi dan dari pihak Tergugat tidak hadir dan tidak ada itikad 

baik (tidak koperatif) kuasa hukum tidak dapat 

memaksa,”(Zainal Faizin, S.H. Advokat APSI).25  

 

 
23 Ahmad Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -11.30 

WIB. 
24 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil wawancara, Ponorogo,  Kamis 17 Maret 2022, 

pukul 12.04 -12.30 WIB. 
25 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 



 

 
 

Terkait alasan di atas terdapat keterangan lain yakni; 

dalam hukum acara, mediasi dilakukan sepanjang 

diperlukan. Jangka waktu mediasi biasanya 40 hari, namun 

sekarang disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

pasal 3 ayat 6 proses mediasi sebagiamana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan paling lama jangka waktu yakni 30 hari 

terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi pada 

umumnya dilapangan itu dua kali mediasi dengan catatan 

kedua belah pihak sama-sama hadir. Tapi banyak Pengadilan 

yang tanda tangan mediasinya dua kali padahal 

pelaksanaanya sekali saja. 

“Dalam Pengadilan kebanyakan mediasi dilakukan hanya 

sekali dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat, 

tetapi dalam keterangan mediasi dilakukan 2 kali sebagai 

pemenuhan pembukuan mediator. Jika sesuai dengan 

PERMA dilakukan 2 kali, namun kembali lagi  ketika  para 

pihak  menginginkan lebih dari 2 kali, tapi prinsipiel (P) dan 

T  dari awal menghendaki perceraian maka akan sama 

saja,”(Ri’aya Novia Putri, S.H Advokat PERADI).26 

 

3. Kembali ke asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 

ringan. 

“Mediasi secara online rata-rata hanya dilakukan sekali, 

namun juga dapat dilihat dari perkaranya, tetapi apabila 

dilihat dari tertib administrasi dalam membuat berita acara 

tertulis mediasi  dilakukan dua kali, pada kenyataan hanya 

dilakukan sekali, mungkin mediasi secara online sebagai 

 
26 Ri’aya Novia Putri, Hasil wawancara,Ponorogo, Sabtu 26 Maret 2022, pukul 11.49 -

12.15 WIB. 

 



 

 
 

trobosan yang diinginkan Mahkamah Agung yaitu kembali 

pada asas Pengadilan yang bersifat cepat,sederhana dan 

biaya ringan, ”(Endang Misnati, S.H, M.H Advokat 

PERADI).27 

 

 

Dari sini ada beberapa keterangan yang disampaikan 

dari informan mengenai pelaksanaan mediasi online dan 

dapat di tarik benang merah bahwa dalam pelaksanaan 

mediasi secara online atau upaya damai  khusunya perkara 

cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo kebanyakan 

dilakukan hanya 1 kali, namun dalam keterangan 

pembukuan register mediator  mediasi secara online 

dilakukan 2 kali. 

 

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Mediasi Online di 

Pengadilan Agama Ponorogo 

Dalam implementasi mediasi online terdapat faktor yang 

mempengaruhi diantara lain sebagai berikut; 

Bahwa  sebelum pelaksanaan mediasi online adanya komunikasi 

antara prinsipiel (P) dan kuasa hukum. Agar dalam pelaksanaan prinsipiel 

(P) dapat mengikuti (menurut Ahmad Ubaidillah, S.H.I Mediator Non 

Hakim).28 Adanya kerja sama antar para pihak dengan mengikuti 

 
27 Endang Misnati, Hasil wawancara, Ponorogo,  Rabu 16 Maret 2022, pukul 10.30 -11.30 

WIB. 
28 Ahmad Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -11.30 

WIB. 



 

 
 

pelaksanaan mediasi secara online (menurut Syamsul Whatoni, S.H.I., M.Si 

Mediator Non Hakim).29 

a. Lemahnya jaringan terkait sinyal 

“Waktu melakukan mediasi secara online di 

Pengadilan sinyal bagus, namun di tempat (P) 

prinsipiel diluar negeri sinyal tidak bagus 

mengganggu dalam berkomunikasi menjadi tidak 

jelas,” (menurut Ahmad Ubaidillah, S.H.I Mediator 

Non Hakim).30 

 

b. Posisi klien ketika di tempat tertentu (perbedaan waktu 

dan pekerjaan). 

“Posisi (P) prinsipiel diluar negeri dan pelaksanaan 

di dalam negeri (NKRI), perbedaan waktu yang jauh 

dan terkadang kendala pekerjaan yang tidak dapat 

ditinggalkan  untuk mengikuti mediasi” (menurut 

Syamsul Whatoni, S.H.I., M.Si Mediator Non 

Hakim).31 

 

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa advokat yang beracara 

mediasi secara online di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut; 

Adanya fasilitas yang disediakan dari kuasa hukum untuk 

melakukan mediasi online dengan menggunakan whatshapp  melalui vidio 

call baik dari HP maupun paket data (menurut Mohammad Padhipta 

Erfandhiarta, S.H., M.H advokat IKADIN dan PERADI).32 Penggugat (P) 

 
29 Syamsul Wathoni , Hasil wawancara, Ponorogo, Selasa 8 Maret 2022, pukul 11.05-11.45 

WIB. 
30 Ahmad Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -11.30 

WIB. 
31Syamsul Wathoni, Hasil wawancara, Ponorogo, Selasa 8 Maret 2022, pukul 11.05 -11.45 

WIB.  
32 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil wawancara, Ponorogo, Kamis 17 Maret 2022, 

pukul 12.04 -12.30 WIB. 



 

 
 

dan tergugat (T) memiliki itikad baik/koperatif (Zainal Faizin, S.H. Advokat 

APSI).33 

Kemampuan yang dimiliki mediator dalam mengelola konflik para 

pihak dengan gaya berkomunikasi yang baik akan mendorong upaya damai. 

(Endang Misnati, S.H, M.H Advokat PERADI).34 Jadwal pelaksanaan 

mediasi yang telah disepakati antara prisipiel (P), Tergugat (T) dan mediator 

(Endang Misnati, S.H, M.H Advokat PERADI).35 

a. Kesenjangan waktu yang terlalu jauh. Ketika prinsipiel diluar 

negeri seperti di Eropa, maka perbedaan waktu yang begitu jauh. 

(menurut Mohammad Padhipta Erfandhiarta, S.H., M.H advokat 

IKADIN dan PERADI).36 

b.  Para pihak memiliki itikad tidak baik/tidak kooperatif. Ketika 

dalam pelaksanaan mediasi secara online dari prinsipiel (P) dan  

tergugat (T) tidak memiliki upaya damai. (menurut Zainal Faizin, 

S.H. Advokat APSI).37 

c. Para pihak tidak memilliki pemahaman dan kesadaran mengenai 

mediasi yang dilakukan. penggugat/tergugat tidak memiliki 

kesadaran dalam melakukan mediasi dan pengetahuan yang 

 
33 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 
34 Endang Misnati, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 16 Maret 2022, pukul 10.30 -11.30 

WIB. 
35 Ibid.  
36 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil wawancara, Ponorogo, Kamis 17 Maret 2022, 

pukul 12.04 -12.30 WIB. 
37 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 



 

 
 

mendasar mengenai mediasi. (menurut  Endang Misnati, S.H, 

M.H Advokat PERADI).38  

d. Fasilitas dari Pengadilan yang belum memadahai untuk 

melakukan mediasi secara online, seperti tempat dan alat-alat 

belum ada. (menurut Endang Misnati, S.H, M.H Advokat 

PERADI).39  . 

e. Mensinkronkan waktu dengan pihak (P) prinsiepal. Dalam jadwal 

yang telah ditentukan untuk melakukan mediasi kadang-kadang 

dari  prinsipiel (P) masih dalam waktu kerja, sedangkan dari 

mediator dijadwalkan saat jam kerja. Jadi untuk mencari hari 

untuk pelaksanaan mediasi yang singkron itu agak sulit” 

(menurut  Endang Misnati, S.H, M.H Advokat PERADI).40. 

 

Tabel 4.1 

Mediasi Secara Online Perkara Cerai Gugat di Pengadilan 

Agama Ponorogo 

 

No MEDIASI SECARA ONLINE 

1.  Implementasi 

mediasi secara 

online 

- Secara umum mediasi dilakukan dua kali, 

namun memang acuan perkara yang 

dilakukan mediasi secara virtual yang mana 

pihak berada di luar negeri. Maka proses 

mediasi virtual dilakukan sekali dan yang 

berikutnya dilakukan dengan kuasa hukmnya 

saja 

 
38 Endang Misnati, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 16 Maret 2022, pukul 10.30 -11.30 

WIB. 
39ibid. 
40ibid. 



 

 
 

- Ketika pihak prinsipiel (P) masih didalam 

negeri (NKRI), melakukan mediasi secara 

online melalui media via whatshapp dengan 

vidio call untuk dapat komunikasi dengan 

pihak  tergugat (T). 

2.  Faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi 

mediasi online 

1. Bahwa  sebelum pelaksanaan mediasi 

online adanya  komunikasi antara 

prinsipiel (P) dan kuasa hukum. Agar 

dalam pelaksanaan prinsipiel (P) dapat 

mengikuti, Adanya kerja sama antar para 

pihak dengan mengikuti pelaksanaan 

mediasi secara online. 

2. Lemahnya jaringan terkait sinyal 

3. Posisi klien ketika di tempat tertentu 

(perbedaan waktu dan pekerjaan). 

4. Adanya fasilitas yang disediakan dari 

kuasa hukum untuk melakukan mediasi 

online dengan menggunakan whatshapp  

melalui vidio call baik dari HP maupun 

paket data. P dan T memliki itikad 

baik/koperatif. 

5. Kemampuan yang dimiliki mediator 

dalam mengelola konflik para pihak 

dengan gaya berkomunikasi yang baik 

akan mendorong upaya damai. 

6. Kesenjangan waktu yang terlalu jauh 

7. Para pihak memiliki itikad tidak 

baik/tidak kooperatif. 

8. Para pihak tidak memilliki pemahaman 

dan kesadaran mengenai mediasi yang 

dilakukan 

9. Fasilitas dari Pengadilan yang belum 

memadahai untuk melakukan mediasi 

secara online, seperti tempat dan alat-alat 

belum ada. 
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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI ONLINE DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT  

DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Analisis Implementasi Mediasi Online dalam Perkara Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau dari Efektivitas Hukum 

Demikian efektivitas hukum terhadap implementasi mediasi online 

di atas sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, dan selanjutnya adalah 

penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi secara online dalam 

perkara cerai gugat di PA Ponorogo: 

Dalam Pengadilan terdapat kekuatan hukum yang mengikat dan 

daya paksa bagi pihak yang berpekara di Pengadilan, termasuk di 

Pengadilan Agama yang ada dalam penelitian ini adalah PA Ponorogo. 

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, 

kewajiban menghadiri meediasi dilakukan sebagaimana tercantum pada 

pasal 6 P ERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Hal ini telah diakui oleh Mediator dan beberapa advokat yang 

beracara di PA Ponorogo. 

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi di Pengadilan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan adanya daya paksa bagi 

masyarakat sebagai berikut: 



54 
 

 
 

1) Landasan yuridis PERMA No.1 Tahun 2016 adalah peraturan 

perundang-undangan, sehingga harus diakui bahwa perundang-

undangan ini mempunyai hukum yang mengikat. PERMA 

merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan sehingga 

bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. 

2) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan 

PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan 

perundang-undangan. 

Mediasi online dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang diatur 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pada ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 

6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut; 

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi 

audio visual arak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan” dan 

“kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”. 

Maka dari itu di Pengadilan Agama Ponorogo telah menerapkan 

mediasi online atau komunikasi audio visual jarak jauh dan kehadiran para 

pihak dalam mediasi secara online dianggap kehadiran secara langsung  

khususnya dalam pemeriksaan perkara cerai gugat. 
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Selain itu ada beberapa substansi hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 

Tentang prosedur implementasi mediasi online di Pengadilan Agama 

Ponorogo terbagi menjadi tiga yaitu, ada yang diterapkan, diterapkan tapi 

tidak maksimal, dan ada yang tidak diterapkan dalam hal mediasi secara 

audio visual diantaranya yakni;  

1)  Diterapkan 

Mediasi secara online dalam pelaksanaan mengacu pada 

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan bagian keempat Pasal 6 ayat (4)  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. 

Dari penjelasan diatas Pengadilan Agama Ponorogo belum 

pernah ada perkara khususnya cerai gugat yang melakukan 
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mediasi secara online selain alasan sah tersebut (Sukahata 

Wakono, S.H.I.,S.H Mediator Hakim).1 

2) Diterapkan Tapi Tidak Maksimal  

Dalam mediasi secara online perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Ponorogo telah menerapkan PERMA No. 1 

Tahun 2016 pasal 18 yang berbunyi kuasa hukum wajib 

membantu para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibanya 

dalam proses mediasi. Kewajiban kuasa hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi: 

a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksaan perkara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7) kepada 

para pihak; 

b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif 

dalam proses mediasi; 

c. Membantu para pihak mengidentifikasikan 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; 

 
1 Sukahatta wakono, Hasil wawancara, Ponorogo, Senin 7 Maret 2022, pukul 09.30 -11.30 

WIB.  
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e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa 

hukum. 

Akan tetapi  dalam pelaksanaan mediasi secara online 

khususnya perkara cerai gugat, kuasa hukum disini tidak 

mencampuri secara dalam karena dalam upaya damai para 

pihak urusan  berkaitan hati ke hati kecuali dalam aspek 

hukumnya (Menurut Zainal Faizin, S.H, M.H Advokat 

APSI, Mohammad Padhipta Erfandhiarta, S.H., M.H 

advokat IKADIN dan PERADI dan Ri’aya Novia Putri, S.H 

Advokat PERADI).2   

3) Tidak Diterapkan 

 Selama ini dalam itikad baik menempuh mediasi 

sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) para  pihak dan kuasa 

hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Salah 

satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat 

dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang 

bersangkutan:  

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 

 
2Zainal Faizin, Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Ri’aya Novia Putri, Hasil 

wawancara,Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 WIB, Kamis 17 Maret 2022, pukul 

12.04 -12.30 WIB, Sabtu 26 Maret 2022, pukul 11.49 -12.15 WIB. 
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dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa 

alasan sah; 

c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 

pertemuan mediasi tanpa alasan sah; 

d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak menanggapi 

resume perkara pihak lain; dan 

e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian 

yang telah disepakati tanpa alasan sah. 

Dalam praktik mediasi secara online di Pengadilan Agama 

Ponorogo kebanyakan hanya dilakukan sekali, namun dalam 

pembukuan mediator dilakukan 2 kali dalam mediasi online 

khususnya dalam perkara cerai gugat, tetapi kembali lagi kepada 

para pihak berpekara jika ingin dilakukan mediasi 2-3 kali namun 

para pihak tidak ingin mempertahankan pernikahan sama saja 

(Menurut Zainal Faizin, S.H, M.H Advokat APSI).3 

 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi  Mediasi Online di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat 

dikatakan efekif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor 

tersebut memiliki arti sebagai berikut. Faktor pertama adalah faktor 

 
3Ahmad Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -11.30 

WIB. 
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hukumnya sendiri, dalam penelitian ini yakni PERMA No. 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Kedua adalah faktor penegak  

hukum, yang dalam penelitian ini adalah hakim mediator dan 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 secara online. Keempat 

adalah masyarakat, yakni tempat di mana hukum iitu berlaku atau 

diterapkan yaitu di PA Ponorogo. Dan kelima adalah budaya hukum, yang 

mencakup konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga 

ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. 

Faktor efektivitas yang mempengaruhi mediasi secara online 

terdapat faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: 

1. Faktor Hukumnya Sendiri 

Peneliti menemukan bahwa dalam implementasi mediasi online 

tidak dapat diterapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor hukumnya 

sendiri. Dalam hal ini, adanya kendala sebagai berikut 

Dalam hal mediasi dijadwalkan minimal dua kali pertemuan, namun 

dalam perkara cerai gugat di PA Ponorogo, standar pelaksanaan mediasi 

hanya dilakukan sebanyak satu kali sebagai mana diungkapkan mediator 

PA Ponorogo sebagai berikut; Secara umum mediasi dilakukan dua kali, 

namun memang acuan perkara yang dilakukan mediasi secara virtual 

yang mana pihak berada di luar negeri. Maka proses mediasi secara 
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online atau virtual dilakukan sekali dan yang berikutnya dilakukan 

dengan kuasa hukumnya saja.4 

Alasan mengapa dalam mediasi secara online perkara cerai gugat 

kebanyakan dilakukan hanya satu kali diungkap oleh beberapa 

advokat/pengacara sebagai berikut; 

a. Dalam mediasi pertama dari para pihak kiranya sudah tidak 

memungkinkan untuk melakukan mediasi kedua karena salah satu 

atau  prinsipel (P) / tergugat (T) tetap ingin melajutkan perkara ke 

perceraian. 

“Mediasi  secara online terkait perkara cerai gugat, awal 

pelaksanaan mediasi atau yang pertama sudah dapat 

dinyatakan mediasi  tersebut berhasil atau tidak berhasil 

dilihat dari para pihak yang menyatakan sudah tidak perlu 

melakukan mediasi secara ulang, biasanya lebih ke 

tergugatnya tidak terlalu peduli maka mediasi hanya 

dilakukan sekali,”(Mohammad Padhipta Erfandhiarta, S.H, 

M.H Advokat IKADIN dan PERADI).5 

 

b. Hal yang mempengaruhi dalam melakukan mediasi secara online 

dilakukan  hanya sekali. 

 

“Terdapat perkara yang melakukan mediasi satu kali, disini 

dari pihak Penggugat/Tergugat tidak menghendaki mediasi 

lagi dan dari pihak Tergugat tidak hadir dan tidak ada itikad 

baik (tidak koperatif) kuasa hukum tidak dapat 

memaksa,”(Zainal Faizin, S.H. Advokat APSI).6  

 

 
4 Ahmad Ubaidillah, Hasil wawancara, Ponorogo, Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -11.30 

WIB. 
5 Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil wawancara, Ponorogo,  Kamis 17 Maret 2022, 

pukul 12.04 -12.30 WIB. 
6 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB. 
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Terkait alasan di atas terdapat keterangan lain yakni; 

dalam hukum acara, mediasi dilakukan sepanjang 

diperlukan. Jangka waktu mediasi biasanya 40 hari, namun 

sekarang disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

pasal 3 ayat 6 proses mediasi sebagiamana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan paling lama jangka waktu yakni 30 hari 

terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi pada 

umumnya dilapangan itu dua kali mediasi dengan catatan 

kedua belah pihak sama-sama hadir. Tapi banyak Pengadilan 

yang tanda tangan mediasinya dua kali padahal 

pelaksanaanya sekali saja. 

“Dalam Pengadilan kebanyakan mediasi dilakukan hanya 

sekali dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat, 

tetapi dalam keterangan mediasi dilakukan 2 kali sebagai 

pemenuhan pembukuan mediator. Jika sesuai dengan 

PERMA dilakukan 2 kali, namun kembali lagi  ketika  para 

pihak  menginginkan lebih dari 2 kali, tapi prinsipiel (P) dan 

T  dari awal menghendaki perceraian maka akan sama 

saja,”(Ri’aya Novia Putri, S.H Advokat PERADI).7 

 

c. Kembali ke asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 

“Mediasi secara online rata-rata hanya dilakukan sekali, 

namun juga dapat dilihat dari perkaranya, tetapi apabila 

dilihat dari tertib administrasi dalam membuat berita acara 

tertulis mediasi  dilakukan dua kali, pada kenyataan hanya 

dilakukan sekali, mungkin mediasi secara online sebagai 

trobosan yang diinginkan Mahkamah Agung yaitu kembali 

pada asas Pengadilan yang bersifat cepat,sederhana dan 

 
7 Ri’aya Novia Putri, Hasil wawancara,Ponorogo, Sabtu 26 Maret 2022, pukul 11.49 -

12.15 WIB. 
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biaya ringan, ”(Endang Misnati, S.H, M.H Advokat 

PERADI).8 

 

 

Dari sini ada beberapa keterangan yang disampaikan 

dari informan mengenai pelaksanaan mediasi online dan 

dapat di tarik benang merah bahwa dalam pelaksanaan 

mediasi secara online atau upaya damai  khusunya perkara 

cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo kebanyakan 

dilakukan hanya 1 kali, namun dalam keterangan 

pembukuan register mediator  mediasi secara online 

dilakukan 2 kali. 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam bidang penegakan hukum di Pengadilan Agama 

Ponorogo yang berkecipung langsung dalam penelitian ini adalah 

mediator di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo. Mediator disini 

memiliki peran yang sangat penting akan dalam  upaya damai para pihak 

dalam keberhasilan mediasi secara online. Oleh karena itu, hakim non 

mediator dan hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik 

dalam pelaksanaan mediasi secara online sesuai dengan prosedur  yang 

telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

mediasi di Pengadilan. 

“keahlian mediator dalam upaya damai dengan cara  

bernegosiasi sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

mediasi yang dilakukan dengan prinsipiel (P) dan T, oleh 

 
8 Endang Misnati, Hasil wawancara, Ponorogo,  Rabu 16 Maret 2022, pukul 10.30 -11.30 

WIB. 
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karena itu keterampilan yang dimiliki mediator sangat 

menentukan mediasi. Mediator disini sebagai pihak yang 

netral mengarahkan dan membantu para pihak untuk 

komunikasi demi kelancaran jalanya mediasi,” (Zainal 

Faizin, S.H. Advokat APSI).9 

 

Di PA Ponorogo terdapat beberapa mediator  yang 

menangani mediasi yakni sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Daftar Mediator Pengadilan Agama Ponorogo 

 

 

 

Dapat kita lihat bahwa dari daftar mediator yang ada di 

Pengadilan Agama Ponorogo hakim yang merangkap sebagai 

mediator sebanyak 5 orang dan mediator non hakim sebanyak 2 

orang dengan menangani perkara di tahun 2021 di Pengadilan 

Agama Ponorogo kurang lebih 2.202.10 disini dapat dilihat dalam 

 
9Zainal Faizin, Ri’aya Novia Putri, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, 

pukul 09.20 -10.30 WIB  , Sabtu 26 Maret 2022, pukul 11.49 -12.15 WIB. 
10Laporan statistik perkara Pengadilan Agama Ponorogo, PA-Ponorogo.go.id, (diakses 

pada tanggal 7 Januari 2022, jam 08.00). 
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melakukan upaya damai mediasi hakim mediator memiliki dua 

fungsi yaitu sebagai hakim sekaligus mediator menyebabkan  dalam 

menangani mediasi tidak dapat maksimal, apalagi mediasi yang 

dilakukan secara online. 

Peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan mediasi 

dipengaruhi oleh mediator. Dalam hal ini tanggapan dari  kuasa 

hukum, adanya kendala sebagai berikut; 

a. kurangnya cara dalam mengolah diksi kata dalam 

berkomunikasi dengan para pihak saat melakukan 

mediasi secara online (Ri’aya Novia Putri, S.H Advokat 

PERADI).11 

b. kurangnya pemahaman mediator  terkait permasalahan 

para pihak (Menurut Zainal Faizin, S.H, M.H Advokat 

APSI).12 

c. mediator bersikap pasif (Menurut Zainal Faizin, S.H, 

M.H Advokat APSI).13 

Adapun hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan mediasi 

online yaitu ditambahnya mediator non hakim di Pengadilan Agama 

Ponorogo agar dalam memediasi para pihak yang berpekara 

 
11 Ri’aya Novia Putri, Hasil wawancara,Ponorogo, Sabtu 26 Maret 2022, pukul 11.49 -

12.15 WIB 

 12 Zainal Faizin, Hasil wawancara, Ponorogo, Jum’at 18 Maret 2022, pukul 09.20 -10.30 

WIB.   
13 ibid 
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khususnya dalam cerai gugat tingkat kerberhasilan mediasi 

meningkat. 

3. Faktor  Sarana dan Fasilitas 

Pada bagian ketujuh pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagai berikut: 

(1) Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan 

atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati 

oleh para pihak.  

(2) Mediasi hakim dan pegawai Pengadilan dilarang 

menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan. 

 

Berdasarkan pasal di atas, ruang yang digunakan mediasi 

yaitu ruang yang mana kaukus merupakan hal yang disediakan jika 

mediasi dilakukan. Selain itu juga sebagai sarana dan fasilitas yang 

baik menunjang dalam keberhasilan mediasi. 

“Dalam pelaksanaan mediasi secara online sejauh ini di 

Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan di ruang mediasi/ 

kaukus dan alatnya yang menyediakan dari kuasa hukum, 

sejauh ini di Pengadilan Agama Ponorogo belum tersedia 

ruangan khusus untuk mediasi secara online dan juga belum 

adanya alat untuk mendukung terlaksananya mediasi secara 

online seperti teleconference” (menurut Ahmad Ubaidillah, 

S.H.I Mediator Non Hakim).14 

 

Dalam hal tersebut merupakan salah satu yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan mediasi secara online karena  

sarana dan fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo belum 

tersedia dengan baik,  tentu saja hal tersebut berdampak pada proses 

 
14Ahmad Ubaidillah dan Mohammad Padhipta Erfandhiarta, Hasil wawancara, Ponorogo, 

Rabu 9 Maret 2022, pukul 10.00 -11.30 WIB dan Kamis 17 Maret 2022, pukul 12.04 -12.30 WIB. 
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mediasi secara online yang tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya, mengginggat sarana dan fasilitas yang belum terpenuhi. 

4. Faktor Masyarakat 

Salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan mediasi secara 

online adanya kesadaran masyarakat mau dan mengikuti mediasi, yakni 

sebagai berikut: 

a. Mediator 

Dalam pelaksanaan mediasi secara online mediator meminta 

bantuan kuasa hukum untuk menghubungi pihak prinsipiel untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan pihak tergugat (T). Namun 

terkadang pihak prinsipiel diwakili oleh kuasa hukun, tetapi disini 

mediator tetap meminta kuasa hukum untuk menghubungkan pihak 

P dengan T melalui vidio call karena mediator tetap ingin 

mengetahui alasan mengapa dari pihak prinsipiel ingin berpisah 

dengan pihak tergugat.  

b. Advokat/ Kuasa Hukum 

Dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat, kuasa 

hukum disini tidak dapat memaksa karena hati seseorang tidak bisa  

dipaksa, maka kuasa hukum tidak boleh seenaknya ikut campur 

dalam hal mediasi yang dilakukan. Meskipun kuasa hukum 

memiliki kewajiban mendamaikan para pihak dan tidak malah 

memperkeruh suasana para pihak dalam permasalahan. Maka dalam 
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pelaksanaan mediasi kuasa hukum dalam perkara cerai gugat tidak 

terlalu aktif disini kuasa hukum bergerak dalam aspek yuridis. 

5. Faktor Kebudayaan  

Faktor kebudayaan juga menjadi penentu dalam hal berhasil atau 

tidaknya mediasi. Pada umumnya budaya masyarakat Indonesia tidak 

akan datang ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkara para pihak dan  

banyak  permasalahan  yang dihadapi klien, hal ini  menyebabakan  klien 

mewakilkan kepada kuasa hukumnya karena mereka tidak mengetahui 

prosedur yang ada di Pengadilan. 

Mengenai implementasi mediasi secara online Pengadilan 

Agama Ponorogo telah menerapkan proses mediasi yang telah 

disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 bahwa 

mediasi yang dihadiri para pihak dilakukan secara audio visual atau 

secara online boleh dilakukan secara jarak jauh dan menggunakan 

komunikasi secara audio visual. Pengadilan Agama Ponorogo telah 

menerapkan dengan baik, namun untuk komunikasinya hanya lewat 

telepon atau vidio call sampai saat ini. 

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, teori efektivitas hukum 

Soejono Soekanto dan teori mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 

prosedur mediasi di Pengadilan, peneliti menarik kesimpulan dalam 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi mediasi secara online 

di Pengadilan Agama Ponorogo sudah berjalan dengan baik, namun jika 
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dilihat dari teori efektivitas hukum berdasarkan 5 faktor  masih belum 

efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini 

peneliti memberikan kesimpulan dari efektivitas mediasi online dalam 

pemeriksaan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama Ponorogo belum 

dapat berjalan dengan efektif dikarenakan ada beberapa ketentuan 

dalam PERMA belum terlaksana dengan baik, sedangkan mediasi yang 

seharusnya dilaksanakan minimal 2 kali pertemuan, akan tetapi dalam  

proses mediasi online di Pengadilan Agama Ponorogo dilaksanakan 

sekali saja. 

2. Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo, terdapat 

faktor yang mempengaruhi implementasi mediasi online di Pengadilan 

Agama Ponorogo yakni, faktor penegakan hukum yaitu kualifikasi 

mediator, faktor sarana dan fasilitas belum terpenuhi fasilitas di PA 

Ponorogo dikarenakan sinyal yang tidak mendukung,  faktor masyarakat 

dan faktor kebudayaan dalam mediasi online belum seluruhnya sesuai 

dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan.  

B. Saran 

Dalam kesimpulan di atas, Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

pemeriksaan mediasi online pada perkara cerai gugat sudah berjalan dengan 



 

 
 

baik, meskipun ada beberapa hambatan dan berjalan yang sesuai dengan 

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi. Melihat penjelasan 

masih banyak yang perlu di perbaiki demi meningkatkan pelayanan dalam 

masyarakat  khusunya di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Keterbatasan penelitian yang dilakukan dalam  penelitian  ini 

yaitu para pihak yang tidak dapat diwawancarai dalam 

pelaksanaan mediasi online. Sehingga diharapkan penelitian 

selanjutnya mampu melengkapi keterbatasan studi dalam 

penelitian ini. 

2. Pengadilan Agama Ponorogo perlu mengadakan pengawasan 

lanjutan terkait peran mediator dan penegakan terkait mediasi 

online agar tingkat keberhasilan dalam upaya damai meningkat.  

3. Pengadilan Agama Ponorogo perlu menambah mediator non 

hakim agar proses  mediasi online berjalan secara maksimal. 

4. Pengadilan Agama Ponorogo perlu adanya fasilitas pendukung 

mediasi online juga ruangan mediasi khusus teleconference di  

Pengadilan Agama Ponorogo. 
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