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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa sakinah, 

mawaddah, dan rohmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya 

saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, 

terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban. 

Dalam kehidupan berumah tangga sering kita jumpai pasangan 

suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada 

keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak 

dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain 

yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya 

(suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut 

pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan atau 

sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau 

persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri.
1
 

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. 

Perceraian ada karena perkawinan, perceraian merupakan sunnatullo>h 

dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh 

kematian suami atau istri, dapat pula karena rumah tangga yang tidak 

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum  Perkawinan Islam  (Yogakarta: UII Press, 2011), 235. 
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cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga 

suami istri, bahkan ada yang berceraia karena suami atau istri sudah lagi 

fungsional secara biologis.
2
 

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk 

selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga memahami realitas 

kehidupan suami istri dalam berumah tangga yang terkadang mengalami 

persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Persengketaan 

antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak 

harmonis, sehingga akan mendatangkan kemadzorotan. Oleh karena itu 

Islam membuka jalan berupa jalan perceraian. Perceraian merupakan jalan 

terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, apabila rumah 

tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam 

memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta 

merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi 

mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka dapat 

dipertahankan.
3
 

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 

Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan 

bantuan sang mediator. Adapun tujuan mediasi adalah untuk 

menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi 

                                                           
2
 Beni Ahmad Saebeni  Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), 47. 
3
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum  Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional  

(Jakarta: Kencana, 2011) , 180. 
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kedua belah pihak yang berperkara. Adapun jenis perkara yang dapat di 

mediasikan adalah semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan 

tingkat pertama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur 

pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. 

Sebelum lahirnya PERMA No.1 Tahun 2016 acara mediasi telah 

diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008 

merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu nomor 2 

tahun 2003, mengingat PERMA Nomor 2 tahun 2003 dipandang kurang 

lengkap dalam mediasi. Dengan harapan agar mediasi lebih maksimal 

dalam pelaksanaannya dan dapat dijadikan solusi untuk perkara perceraian 

pada khususnya, maka perceraian dapat dihindarkan. 

Adapun orang yang jadi penengah dalam sebuah mediasi 

dinamakan mediator. Seorang mediator harus memenuhi syarat-syarat 

untuk menjadi mediator, salah satu syarat tersebut adalah mempunyai 

sertifikat untuk menjadi mediator.
4
 

Pada sidang hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim 

mewajbkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses 

persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling 

lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para 

pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama 

yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama dua hari 

kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu dua hari kerja para pihak 

tidak dapa bersepakat memilih mediator yang di kehendaki, maka ketua 

                                                           
4
 Penjelasan Pasal 13 (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1  Tahun 2016 



5 

 

 

 

majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara 

untuk menjalankan fungsi mediator. 

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah 

terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami 

istri. Namun jauh sebelumnya dalam al-Qur‟an telah dijelaskan dalam 

surat an-Nisa‟ ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut: 

ْ يريدا  ا إ ْ أْهل ا م ً حك ْ أْهله  ا م ً ا حك ا فاْبعث ْتْم شقا بْين ْ خ إ

ا خبيًرا ً َه كا علي ه  ا إ َه بْين فّ    إْصاًحا ي

Artinya :  “Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika 

dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka 

kirimkanlah seorang hakam (mediator ) dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut dapat 

dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perkara atau sengketa 

antara suami istri yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku 
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mediator dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan 

tersebut.
5
 

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat kontradiksi antara teori Hukum Islam dan 

Hukum Positif dalam penerapan proses mediasi pada sengketa perceraian, 

yaitu dalam posisi pengangkatan hakam beserta kewenangannya yang 

hilang seiring munculnya PERMA No. Tahun 2016, begitu pula dengan 

pengimplementasian pada proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Oleh karena itu penulis tertarik membuat karya ilmiah yang 

berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIASI 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN” 

 

B. Penegasan Istilah 

 

1. Pengadilan adalah menurut bahasa arab Qad{a, sedangkan Qad{a 

menurut bahasa adalah menyelesaikan, memutuskan hukum atau 

membuat sesuatu ketetapan. Sedangkan menurut istilah dari ahli fiqih 

adalah lembaga hukum atau perkataan yang harus di patuhi yang 

diucapkan oleh seseorang yang mempunyai umum atau menerangkan 

hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. 

2. Mediasi berasal dari bahasa inggris adalah mediation, yang artinya 

penyelesaian sengketa dengan menengahi atau dibantu mediator. 

3. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah pengadilan yang 

digunakan bagi masyarakat wilayah Kabupaten Madiun 

                                                           
5
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum  Perkawinan Islam ,  235-236. 
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4. PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

5. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang di 

dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan mediator 

pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tugas dan wewenang 

mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan 

mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun? 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tugas dan 

wewenang mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun?  

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan 

baru baik bagi penulis maupun bagi pembaca. 
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2. Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi 

kepada masyarakat madiun khususnya dan umat Islam umumnya, 

yaitu penyelesaian masalah dengan damai seperti yang terdapat dalam 

ajaran Islam. Mengingat salah satu ajaran Islam yang sudah mulai 

ditinggalkan umatnya 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk 

penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Telaah Pustaka 

Kajian terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi telah 

banyak dilakukan oleh peneliti yang mempunyai kredibilitas tinggi dan 

perhatian dalam bidang hukum, tetapi sejauh pengetahuan penulis 

membahas tentang pandangan mediator terhadap keberhasilan mediasi 

perceraian belum pernah ada.  

Karya ilmiah lainnya seperti dalam karangan Abdul Manan yang 

berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan 

Agama” menyatakan semua masalah yang terjadi dimasyarakat dapat 

diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun litigasi adalah 

penyelesaikan masalah melalui pengadilan, sedangkan secara non litigasi 

adalah secara ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang didalamnya ada 

penyelesaian sengketa secara mediasi. Tetapi di dalam buku tersebut tidak 

membahas secara khusus tentang keharusan suatu pengadilan 

melaksanakan mediasi, tetapi penelitian tersebut khusus membahas 



9 

 

 

 

tentang tahapan-tahapan ADR tersebut yang berdasarkan UU No 30 tahun 

1999.
6
 

Adapun dalam buku karangan Bagir Manan yang berjudul “Sistem 

Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)”, beliau memberikan konsep dan 

rekomendasi dari permasalahan penyelesaian sengketa di pengadilan. 

Buku tidak secara khusus menelaah persoalan-persoalan penyelesaian 

masalah melalui mediasi di pengadilan. Tetapi buku ini mencakup segala 

persoalan penerapan hukum, penegakan hukum dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum.
7
 

Secara konsep Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah 

shulhu/ishlah. Beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama 

meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang sangat mudah untuk 

dipahami bahwa mediasi adalah suatu akad yang mengandung makna 

untuk mengakhiri persengketaan dengan perdamaian.  

Allah telah mengingatkan kita akan posisi antar sesama manusia 

dalam al-Qur‟an dalam surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah anatara kedua saudaramu (yang bermusuhan) dan 

bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Adapun 

menurut pasal 1851 KUHPerdata suatu rujukan umum yang biasa dipakai 

dalam masalah perdamaian memberikan definisi bahwa suatu persetujuan 

dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

                                                           
6
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama   

(Jakarta: Prenada Media), 169. 
7
 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)  (Yogyakarta: FH UII 

Press), 25. 



10 

 

 

 

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung 

atau mencegah timbulnya suatu perkara.
8
 

Terwujudnya suatu mediasi tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa 

melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam 

bentuk lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 

berfungsi sebagai mediator. Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi 

adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseoarang atau 

beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang 

disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang 

dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. 

Mukhlis Ahmadi, di dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan 

Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan 

Agama Ponorogo (Perspektif UU No.7 Tahun 1999)”. Dalam 

peneletiannya ia membahas bagaimana penerapan asas hakim yang 

bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperan di 

Pengadilan Agama Ponorogo.
9
 

Kemudian di dalam skripsi karangan Ahmad Hartanto yang 

berjudul “Implementasi Perma No.1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Magetan (Kajian Sosiologi Hukum).” Dalam penelitiannya ia 

membahas tentang formalitas upaya damai yang di lakukan oleh mediator 

dalam mengimplementasikan PERMA nomor 1 tahun 2008 serta 

                                                           
8
 Mukhlas, Transformasi Konsep Mediasi Islam Kedalam Praktek Peradilan Agama 

(www. PA Magetan.2008) 
9
  Mukhlis Ahmadi, Peran Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di 

Pengadilan  Agama Ponorogo (Perspektif UU No.7 Tahun 1999), Perpustakaan STAIN Ponorogo, 

Prodi Syariah Ahwal Syakhsyah. 2008. 14 
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membahas tentang faktor fasilitas dan sarana prasarana dalam membantu 

berlangsunya proses mediasi di pengadilan agama kabupaten magetan.
10

 

Dalam buku karangan Mukti Arto yang berjudul “Praktek-Praktek 

Perdata Pada Pengadilan Agama” yang tidak menjelaskan mediasi secara 

khusus akan tetapi menjelaskan hasil mediasi atau perdamaian dalam 

perkara perdata pada umumnya, yang telah diatur dalam pasal 130 

HIR/pasal 154 R.bg dan pasal 14 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 1970. Pada 

setiap permasalahan sidang sebelum pemeriksaan perkara hakim 

diwajibkan mengusahakan perdamaian, jika berhasil maka dibuatkan kata 

perdamaian (Akta Van Vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah 

pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat kedua belah 

pihak.11 

Kemajuan yang sangat baik dalam dunia peradilan kita, proses 

penanganan perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses 

mediasi terlebih dahulu yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi. 

Dengan demikian sepanjang penelusuran belum menemukan 

skripsi yang menelaah secara khusus tinjauan hukum Islam terhadap 

mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Oleh sebab 

itu penyusun akan berusaha menyusun suatu karya ilmiah yang belum 

pernah dibahas sebelumnya. 

 

                                                           
10

 Ahmad Hartanto, Implementasi Perma No.1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama  

Kabupaten Magetan (Kajian Sosiologi Hukum), Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Syariah 

Ahwal Syakhsyah. 2010,73. 
11

 Mukti Arto yang berjudul “Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan 

Agama”(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) , 95. 
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G. Metode Penelitian 

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti mengumpulkan 

data dilapangan (field research). Dalam peneletian ini digunakan 

metodologi penelitan yang menggunakan penelitian kualitatif, yaitu 

prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
12

 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

a. fenomenologis normatif, yaitu suatu pendekatan pada suatu 

masalah yang menitikberatkan kepada penelitian suatu kejadian 

atau peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan 

hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.
13

 

b. Pendekatan Undang-undang atau peraturan (statute approach) 

yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Sehingga peneliti akan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian 

undang-undang dengan undang-undang lainnya, baik secara 

hierarki perundangan maupun secara koherensi. 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu berangkat 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

                                                           
12

 Lexi moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2000), 3. 
13

 Peter Mahmud Marzuki, Peradilan Hukum  (Jakarta: Prenada Media Group), 95. 
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dalam ilmu hukum. Jadi peraturan yang menitikberatkan pada 

aturan perundang-undangan yang berlaku sacara litigasi.
14

 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis 

untuk menyusun skripsi ini ada wilayah Desa Tiron, Kecamatan 

Nglames, Kabupaten Madiun, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi ini 

diperlukan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah 

pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kedalam proses 

mediasi perkara perceraian, yaitu: Ketua Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, Panitera sekertaris dan Mediator. 

5. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek darimana data tersebut diperoleh.
15

 Sedangkan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan beberapa data, yaitu: 

a. Data primer, yaitu informan (pihak-pihak yang melakukan proses 

pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kedalam 

proses mediasi perkara perceraian) dan teks yang berkaitan 

dengan proses pengimplementasian tersebut. 

                                                           
14

  Ibid, 95 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2001), 107. 
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b. Data sekunder, yaitu diambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan 

lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan 

dengan objek penelitian 

6. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang akurat digunakan teknik 

pengumpulan data, antara lain: 

a. Interview, yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dengan 

data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah ini.
16

 

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara mendalam dan 

terstruktur dimana penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada informan, dimana objek wawancara 

adalah para hakim mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa 

catatatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.
17

 

Studi dokumentasi dalam hal ini mencakup dua hal, antara lain: 

1. Catatan penelitian yang merupakan rangkaian hasil diskusi 

formal maupun non formal mengenai tema-tema yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2. Data-data penunjang yang berkaitan dengan 

pengimplementasian PERMA No.1 Tahun 2016 kedalam 

proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

                                                           
16

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135. 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek, 131. 
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Madiun. Semua kegiatan tersebut diseleksi dan dirangkum 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

7. Teknik pengelolaan data 

a. Editing 

Suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan 

arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok 

data. Sesuai dengan sistimatika pertanyaan-pertanyaan dalam 

perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data 

hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan 

dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk 

memudahkan penulis ketika berada pada fase cross check dan 

trianggulasi untuk memperoleh data pergeseran peran. 

b. Organizing 

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. 

Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai pandangan 

mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

c. Penemuan hasil 

Suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori 
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sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan dalam rumusan masalah.
18

 

8. Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif 

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penerikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman, kita mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan 

propoersisi.
19
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. 

BAB I, pada bab ini merupakan pola dasar yang merupakan 

gambaran umum terhadap skripsi ini yang mencakup tentang latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II  merupakan uraian tentang teori-teori sebagai pijakan 

dalam skripsi ini sehingga perlu menyampaikan pembahasan tentang 

pengertian mediasi, ruang lingkup mediasi, peranan mediator, pengertian 

perceraian, macam-macam perceraian, pengertian hakam,  ruang lingkup 

tugas dan wewenang hakam, serta syarat hakam. 

BAB III memuat pembahasan tentang profil Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, pengangkatan mediator perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun, tugas dan wewenang mediator di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun 

BAB IV merupakan pembahasan tentang analisa hukum Islam 

terhadap pengangkatan mediator perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dan analisa hukum Islam terhadap tugas dan 

wewenang mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 
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BAB V sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari rumusan 

masalah yang merupakan hasil maksimal dari pembahasan skripsi ini. 

Selain itu bab ini memuat saran-saran sebagai kontribusi penulis terhadap 

permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA 

PERCERAIAN 

 

A. Mediasi 

1. Pengertian mediasi 

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk 

dalam kategori tripate karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. 

Menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang prosedur 

mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memeproleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
20

 

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian 

akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan 

ekskutorial (excutorial kracht) sebagaimana putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap, bahkan menurut pasal 1 ayat 2 PERMA tahun 

2016 menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya 

hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar 

hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaiakan sengketa secara 

tuntas.
21
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2. Ruang Lingkup Mediasi 

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas 

dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja 

terjadi dalam wialayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam 

wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, dimana negara 

berkempentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. 

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan 

secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. 

 Dalam kasus pidana pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat 

melakukan tawar-menawar dengan negara sebagai penjelma dan penjaga 

kepentingan umum. Dalam dimensi ini seorang pelaku kejahatan 

bersengketa dengan negara dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya 

melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara. Contoh si A 

melakukan korupsi, si A tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan 

alasan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang ia korupsi kepada 

negara. Tindakan si A tidak hanya merugikan negara dalam bentuk 

material, tetapi ia juga sudah mengganggu kepentingan umum dan negara 

berkewajiban menjaga dan memepertahankan kepentingan umum 

tersebut. Dalam hukum Islam kepentingan umum yang dipertahankan 

negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan 

hak Allah (haqqulla>h).  

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat 

kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan atau pribadi. 

Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum 
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keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum kekayaan, hukum 

perjanjian, bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau 

perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian 

sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan atau diluar jalur 

pengadilan. Hal ini sangat dimungknkan karena hukum privat atau 

perdata titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, 

bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu tawar menawar 

dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa 

dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum islam, dimensi perdata 

mengandung hak manusia (haqul ‘ibad) yang dapat dipertahankan 

melalui kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa. 

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa 

memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. 

Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, 

kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa 

perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian 

sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan atau diluar 

pengadilan. Mediasi yang diajalankan di pengadilan merupakan bagian 

rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan jika mediasi dilakukan 

diluar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian 

tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum di pengadilan. 
22
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3. Karakteristik Mediasi 

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan 

konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator memberikan 

usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada 

laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya 

sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam 

praktiknya menjadi tidak jelas (rancu), sulit untuk membuat batas-batas 

yang tegas di antara kedua proses ini. Perlu ditekankan di sini bahwa 

saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, 

hanya bersifat rekomendatif atau usulan saja.
23

  

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki 

karateristik atau unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan 

berdasarkan perundingan. 

b. Mediatot terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di 

dalam perundingan. 

c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 

mencari penyelesaian. 

d. Mediator bersifat pasif dan hanya dan hanya berfungsi sebagai 

fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, 

sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan 

atau proposal kesepakatan. 
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e. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 

perundingan berlangsung.
24

 

4. Tujuan dan manfaat mediasi 

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah 

menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak 

ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak 

ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, 

mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua 

belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan 

atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak 

yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam 

pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam 

pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam 

menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. 

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. 

Bahkan dalam mediasi yang gagal pun dimana para pihak belum 

mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. 

Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah 

mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit 

perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan 
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para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum 

menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
25

 

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad 

baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan 

iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam 

perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara 

lain: 

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan 

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 

pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 

merekan secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis 

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak 

hukumnya. 

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka. 

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan 

kontrol terhadap proses dan hasilnya. 

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 
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f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak 

yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 

hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang 

dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga 

arbitrase. 

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat 

mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat 

hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun 

mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila 

direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui 

jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-

menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun 

kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para 

pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan 

dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil 

penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan 

perselisihan di belakang mereka. 

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih 

meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator 

dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat 

melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian 
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mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan 

penyalahgunaan kekuasaan.
26

 

5. Peran Mediator 

Mediator memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. Gagal 

tidaknya mediasi juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia 

berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. 

Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga 

keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak untuk mencapai 

kesepakatan merupakan perna utama yang harus dimainkan oleh mediator. 

Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya 

diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam 

membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para 

pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan 

penyelesaiannya. 

Dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang 

muncul ketika proses mediasi berjalan, peran tersebut antara lain: 

a. Diagnosa konflik 

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang 

permasalahan yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam 

mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus 

pada proses penyelesaian sengketanya, kepentingan-kepentingan lain 

diluar persoalan pokok mungkin harus dieleiminasi lebih awal sebelum 

masuk ke dalam pokok perkaranya. 

                                                           
26

 http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html, 

diakses tanggal 16 juli 2016. 

http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html


27 

 

 

 

b. Identifiakasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis 

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah 

yang terjadi antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan 

hingga apa yang diinginkan oleh para pihak. 

c. Menyusun agenda 

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator 

harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan 

dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. Mediator harus 

mampu mengefisienkan waktu agar jangan sampai proses mediasi 

berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan dalam setiap pertemuan 

mediator telah memiliki program kerja dan rencana yang akan 

dilakukan. 

d. Mengendalikan dan memperlancar komunikasi 

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang 

cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena mediator 

dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi para pihak. 

Pada awal pertemuan mediator harus mampu memegang kendali pada 

proses interaksi dan menciptakan komunikasi tiga arah antara 

penggugat, tergugat, dan mediator. 

e. Membimbing untuk melakukan tawar menawar dan kompromi 

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan 

peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan non 

substansial, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan 

penawaran dan membuat konsep penyelesaian.  
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f. Mengumpulkan informasi penting 

Adakalanya mediator bertindak sebagai pencatat data-data dan 

informasi penting dari proses perundingan yang berlangsung, hal ini 

akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada 

tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati 

dapat di recovery kedalam bentuk klausul perjanjian. 

g. Penyelesaian masalah dengan pilihan 

Mediator setidaknya memiliki dua atau lebih pilhan yang dapat 

diajukan kepada kedua belah pihak jika para pihak tidak berhasil 

menemukan jalan terbaiak untuk penyelesaian masalahnya. Pilihan 

yang dajukan berasal dari hasil assessment dari pokok-pokok sengketa 

yang dirundingkan.
27

 

Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang 

terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah 

apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pertemuan. 

2. Pemimpin diskusi netral. 

3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses 

perundingan berlangsung secara beradab. 

4. Pengendalian emosi para pihak, dan pendorong pihak atau 

perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan 

pandangannya.  
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Sedangkan sisi yang kuat mediator adalah bila dalam 

perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan. 

2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. 

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah 

pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan. 

4. Pembayaran hanya utang pokok tanpa bunga dan denda. 

5. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
28

 

 

B. Perceraian 

1. Pengertian perceraian 

Perceraian dalam hukum Islam adalah putusnya ikatan perkawinan. 

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan t}ala>q yang berarti 

“melepaskan atau meninggalkan”. Menurut Sayyid Sabiq t{ala>q artinya 

melepaskan ikatan perkawinan. Apabila telah terjadi perkawinan maka 

yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan 

bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. 

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga 

dapat menghindarkan diri dari perceraian, maka semakin baik rumah 

tangganya. Akan tetapi sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan 

meskipun cara meninggalkannnya senantiasa berdampak buruk bagi 

yang lainnya. Demikian pula perceraian, bukan hanya suami istri yang 
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menjadi korban permainan duniawinya tetapi anak-anak dan keluarga 

dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan 

seketika dapat tercerai-berai. Oleh karena itu perceraian merupakan 

sesuatu yang di halalkan tetapi sangat di benci oleh Allah.
29

 

2. Macam-macam perceraian 

Perceraian dalam hukum perdata dibagi menjadi dua jenis, 

pertama cerai gugat dan cerai t{ala>q. 

a. Cerai t{ala>q 

Seorang suami yang beragama Islam yang akan 

menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan 

untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar t{ala>q. 

Permohonan yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman 

pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri dengan alasan yang 

menjadi dasar cerai t{ala>q diajukan kepada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila jika 

termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang 

ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal ini pemohon 

bertempat kediaman di luar negeri, pemohon diajukan kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman 

pemohon. 

Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar 

negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau 
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kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal 

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersam suami 

istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai t{ala>q 

ataupun sesudah iqra>r t{ala>q diucapkan. 
30

 

b. Cerai gugat  

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

penggugat (istri), apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan 

tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami). Dalam hal ini 

penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negara, maka 

gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat. 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu 

pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan 

perceraian. Sebagai bukti bahwa penggugat telah cukup 

menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang 

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa 

putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tetapi jika 

gugatan perceraian itu didasarkan pada alasan bahwa tergugat 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat 

memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter. 
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Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan shiqa>q 

(pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian harus di 

dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

orang dekat dengan suami istri itu. Pengadilan setelah mendengar 

keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat 

mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak 

ataupun orang lain untuk menjadi hakam. 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 

pengguagat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya 

yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami 

istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, begitu pula 

selama berslangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat. Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung oleh 

suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

pemeliharaan dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal yang 

perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi 

hak bersama suami istri atau menjadi barang-barang hak suami atau 

menjadi barang-barang hak istri. Sebagaimana dikemukakan dalam 

pasal 79, gugatan itu gugur jika suami atau istri itu meninggal 

sebelum adanya putusan pengadilan.
31

 

3. Alasan perceraian 

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi 
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karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena 

adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) 

ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan, 

yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. 

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut 

dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mana 

disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan 

perceraian yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

isteri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 
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Alasan perceraian ini sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: 

a. suami melanggar ta’lik t{ala>q 

b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Memperhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima dalam 

hukum perkawinan Nasional, maka dapat diketahui bahwa hukum positif 

di Indonesia tidak mengenal lembaga hidup terpisah yaitu perceraian 

pisah meja dan pisah tempat tidur sebagaimana diatur dalam pasal 424 

kitab undang-undang hukum perdata atau dalam lembaga hukum 

keluarga Eropa yang dikenal dengan “separation from bed and board”. 

Selain hal itu ketentuan yang diatur dalam hukum positif Indonesia 

hampir sama dengan apa yang tersebut dalam kitab undang-undang 

hukum perdata pasal 208, kecuali apa yang tersebut dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sebagaimana tersebut diatas.
32

 

4. Akibat Perceraian 

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang 

terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan 

perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa 

akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan 

anak. 
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a. Harta bersama 

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan 

akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama, dalam bahasa 

Belanda disebut  gemenschap. Sebenarnya konsep harta bersama 

dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas 

menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur‟an maupun 

hadist, karena hal ini merupakan ranah ijtiha>d bagi ulama yang 

memiliki kapasitas untuk melakukan ijtiha>d atau yang dikenal 

dengan istilah mujtahid. 

Bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan 

harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang 

berlaku. Pertama, kultur masyarakat yang memisahkan antara harta 

suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam 

masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta 

bersama. Kedua, masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta 

yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan, masyarakat muslim 

seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. 

b. Pengurusan anak 

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta 

bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah 

pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan 

h{adlo>nah. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi 

perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak 

mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya 
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belum baligh. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri 

yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut 

bercerai dari suaminya. Nabi berkata: ”kaulah yang lebih berhak 

mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. 

(Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).
33

 

Dalam hukum Islam ada akibat-akibat lain yang timbul dari 

perceraian yang tidak ada dalam Hukum Belanda. Dalam hukum 

Islam ada ciri khas yang tidak ada dalam Hukum Belanda bahwa 

perceraian tidak sekaligus memutus hubungan suami isteri, terutama 

perceraian dalam bentuk t{ala>q raj’i yang memberikan hak ruju‟ 

kepada suami sebelum masa ‘iddah habis. Untuk lebih jelasnya 

implikasi yang ditimbulkan perceraian dalam konsep hukum Islam 

adalah sebagai berikut:  

c. Akibat t{ala>q ba’in s{ugra 

T{ala>q ba’in s{ugra menghilangkan pemilikan bekas suami 

terhadap bekas isterinya tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas 

suami untuk menikahi kembali dengan mantan isterinya, artinya 

bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, 

baik dalam masa ‘iddah maupun sesudah berakhir masa‘iddah. 

Termasuk  t{ala>q ba’in s{ugra dan t{ala>k qabla dukhul, t{ala>k dengan 

penggantian harta atau yang disebut dengan khulu’, t{ala>k karena 
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cacat badan, karena salah seorang dipenjara dan t{ala>k  karena 

Penganiyaan. 

a. Akibat t{ala>k ba’in kubra 

Hukum t{ala>k ba’in kubra sama dengan t{ala>k ba’in s {ughra, 

yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan 

isteri. Tetapi t{ala>k ba’in kubra tidak menghalalkan bekas suami 

merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan 

laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada 

niat tahli>l. 

b. Akibat li’an 

Akibat li’an adalah terjadinya perceraian antara suami 

isteri. Bagi suami, maka isterinya menjadi haram untuk 

selamanya. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan 

akad baru. Bila isterinya melahirkan anak yang dikandungnya, 

maka anak itu dihukumi tidak termasuk keturunan suaminya. 

c. Akibat fasakh 

Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang 

diakibatkan oleh t{ala>k, Sebab t{ala>k ada t{ala>k ba’in dan ada t{ala>k 

raj’i. t{ala>k raj’i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan 

seketika, sedangkan t{ala>k ba’in mengakhirinya seketika itu juga. 

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan 

maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka 

ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. 
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d. Akibat khulu’ 

Khulu’ adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta 

sebagai „iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk 

menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara 

suami dan isteri akibat khulu’ suami tidak bisa merujuk isterinya 

pada masa „iddah.
34

 

 

C. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian 

Hukum perdata mengatur hubungan antara orang dengan 

perorangan atau badan hukum dengan orang yang menyangkut 

kepentingan yang diikat oleh hukum baik oleh ketentuan ataupun yang 

dibuat oleh para pihak, jadi bidang apapun disini yang merupakan masalah 

perdata yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai, baik itu 

kepemilikan, kebendaan, waris dan segala hal yang diatur dalam BW 

sebaiknya diselesaikan melalui proses mediasi. 

Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam 

Pengadilan Agama pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, jadi jelas 

dasar hukum adanya mediasi dalam perkara perceraian. 
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Menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi peme-

cahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan 

netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 

memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. 

Pada prakteknya proses mediasi ini dilakukan jika salah satu 

pasangan suami istri ada yang tidak setuju untuk cerai. Apabila yang 

mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si suami menyatakan tidak mau 

bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakanlah acara mediasi 

tersebut. Secara umum proses mediasi dalam sengketa perceraian dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pada saat sidang pertama majelis Hakim akan melengkapi berkas-

berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti kelengkapan surat 

gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. 

Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana 

sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan 

mengadakan mediasi. Kemudian Hakim memberikan hak kepada para 

pihak untuk memilih mediator, jika tidak maka Hakim akan 

menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. 

2. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi 

mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. 

3. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut. 

4. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. 
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5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian atau rujuk, maka 

barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan. 

Menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi peme-

cahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan 

netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 

memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Jadi, mediasi 

adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau 

lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan impartial untuk membantu 

mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba 

menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari 

sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, kooperatif dan tidak 

terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan.
35

 

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator 

bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling 

menguntungkan (win-win solution) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang 

bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari kalah 

menang (win or loss). Karena itu dalam suatu mediasi, mediator hanya 

menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi 

kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan 
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membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan 

dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam 

penyelesaian yang mengikat. 

Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam 

kewenangannya menyelesaikan sengketa, mediator tidak berwenang 

memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak 

menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa. 

Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) 

sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. 

Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakamain yang ditunjuk dari 

kerabat kedua belah pihak sebagaimana surat an-Nisa‟ ayat 35. Mahkamah 

Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah 

mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai 

salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. 

Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa 

perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu 

diupayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator kecuali sengketa 

yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan 

industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen 

dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata 

yang dimaksud dalam pasal ini termasuksengketa perkawinan. 
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Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti 

perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui 

mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan tersele-

saikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga se-

hingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa 

sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak 

jarang pada saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri 

oleh satu pihak saja.
36

 

Al-Qur‟an mengharuskan adanya proses peradilan maupun non 

peradilan dalam sengketa peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga 

atau perceraian, baik untuk kasus s{iqa>q maupun nusyu>z. s{iqa>q adalah 

percekcokan atau perselisihan yang meruncing antara suami dan istri yang 

diselesaikan oleh dua orang juru damai atau hakam. nusyu>z adalah 

tindakan istri yang tidak patuh kepada suami atau suami yang tidak 

menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, 

baik bersifat lahir maupun bathin. 

s{iqa>q merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua 

belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Untuk mengatasi 

kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri Islam 

memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang juru damai 

atau hakam. Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan 

keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri. Pihak 
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ketiga ini terdiri dari wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri yang 

akan bertindak sebagai mediator.  

Pola penyelesaian sengketa s{iqa>q juga dapat diterapkan pada dalam 

sengketa nusyu>z, Allah menegaskan hal ini dalam surat an-Nisa‟ ayat 128-

129. Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung keterlibatan 

pihak ketiga sebagai medator dalam penyelesaian sengketa nusyu>z, namun 

bukan berarti menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang membantu 

suami istri untuk mewujudkan perdamaian dalam rumah tangga mereka. 

Istri atau suami yang nusyu>z hendaknya proaktif untuk mencari upaya-

upaya damai dan bila tidak mampu maka dapat mengundang pihak ketiga 

sebagai penengah untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan suami 

istri. 

Al-Qur‟an menawarkan tiga langkah dalam penyelesaian sengketa 

keluarga yang muncul karena nusyu>z, yaitu memberikan nasihat, 

memisahkan tempat tidur, dan memukul. Ketiga langkah ini harus 

ditempuh secara berurut dan tidak boleh menerapkan langkah memukul 

sebagai langkah awal dalam kasus nusyu>z. Nasehat merupakan langkah 

pertama yang harus diberikan suami kepada istrinya, karena dengan 

nasehat dapat menyadarkan istri untuk kembali memperbaiki diri dan 

memepertahankan rumah tangga. Bila langkah ini tidak mampu 

menyadarkan istri, maka langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur. 

Langkah ini bertujuan juga menyadarkan istri bagaimana jika tidak ada 

suami disisinya. Tindakan ini juga memberikan kesempatan kepada istri 

untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama suami dan anak-
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anaknya. Langkah terakhir dalah memukul istri bila langkah pertama dan 

kedua tidak berhasil. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan mediator 

untuk menyelesaiakan masalah atau sengketa keluarga sangat urgen, 

karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan 

menentukan kelanggengan rumah tangga.
37

 

D. Hakam dalam proses mediasi perceraian 

1. Pengertian Hakam 

Hakam adalah salah satu istilah yang terdapat dalam hukum Islam 

sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, termasuk di dalamnya 

kasus syiqaq. Secara umum diketahui bahwa hakam berasal dari pihak 

keluarga istri dan dari pihak suami. Hakamain berasal dari bahasa arab 

sebagai dasar adalah “hakam” yang berarti perwakilan. Namun jika 

ditambah dengan kata “ain” maka artinya pun berubah menjadi dua orang 

perwakilan yang disebut sebagai hakamain dalam hukum Islam. 

2. Ruang lingkup kewenangan hakam 

Ruang lingkup hakam terkait dengan persoalan yang menyangkut 

hak-hak perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang 

mengatur hak-hak perorangan. Oleh karena tujuan dari hakam itu hanya 

menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa 

diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya 
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menerima untuk didamaikan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, para ahli 

hukum Islam dikalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim 

berlaku dalam masalah harta benda, qisas, hudud, nikah, li‟an baik yang 

menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Imam Ahmad al-Qadhi Abu Ya‟la (salah seorang mazhab ini) 

bahwa tahkim dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dalam bidang 

nikah, li‟an, qazdaf, dan qisas. Sebaliknya ahli hukum dikalangan 

mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tahkim itu dibenarkan dalam 

segala hal kecuali dalam bidang hudud dan qisas, Sedangkan dalam 

bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan 

talak saja. Ahli hukum Islam dikalangan mazhab Malikiyah mengatakan 

bahwa tahkim dibenarkan dalam syariat Islam hanya dalam bidang harta 

benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud, qisas  dan li‟an, 

karena masalah ini merupakan urusan Peradilan. Pendapat ini adalah 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum, bahwa wilayah 

tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak 

termasuk dalam bidang hudud dan qisas.
38

 

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, 

dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan 

hakam (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang 

bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. 

Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan 
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mazhab Syafi‟i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadits Rasulullah 

SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat 

mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang 

diperselisihkannya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka patuhi, 

maka bagi orang yang tidak mematuhinya akan mendapat siksa dari 

Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh 

syariat untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh 

karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di 

Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili 

suatu perkara.  

3. Syarat- syarat hakam 

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat 

seorang hakam, yaitu merdeka, jujur, serta punya pengetahuan tentang 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mendapat 

perhatian kita adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang 

tugas-tugas hakam. Dari sini dapat dipahami bahwa hakam itu 

diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan 

dan kemampuan sebagai hakam.
39

 

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa hakamaini adalah, professional, 

dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai, 

Persyaratan professional seorang hakam dimaksudkan agar di dalam 
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menangani kasus-kasus berat seperti syiqaq dapat mengatasinya dengan 

cepat, tepat dan baik. 

Syarat kedua hakam adalah dua orang laki-laki adil dan cakap. 

Menurut Imam Nawawi bahwa seorang hakam harus laki-laki cakap dan 

soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami 

dan isteri dapat didamaikan. Dalam versi lain, Sayyid Sabiq menyatakan 

bahwa syarat seorang hakam adalah berakal, balig, adil dan muslim. 

Memperhatikan syarat yang disampaikan oleh beberapa ulama di 

atas dapat dikatakan bahwa perbedaan syarat di atas lebih disebabkan 

oleh kasus syiqaq merupakan percekcokan yang serius dan berakibat fatal 

(cerai), sehingga syarat laki-laki dimaksudkan agar seorang hakam tegar 

dalam mengkaji, menyelidiki serta menyelesaikan perkara tersebut. 

Persyaratan adil ini dimaksudkan agar hakam yang menangani 

masalah syiqaq dapat benar-benar memahami masalahnya untuk 

mempertimbangkan hasil akhirnya, bercerai atau meneruskan 

rumahtangganya sehingga keadilan dirasakan juga oleh mereka yang 

sedang bercekcok. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8, “hai 

orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 

selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil. 
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Dalam ayat lain (surat Shad ayat 26), Allah berfirman, “maka berilah 

keputusan perkara diantara manusia dengan adil.
40

 

Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam itu berasal 

dari keluarga ke dua belah pihak. Pernyataan bahwa hakam dari pihak 

keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas telah melahirkan 

berbagai macam penafsiran seolah-olah hakam itu disyaratkan berasal 

dari kalangan keluarga suami dan isteri. Imam Syihabudin al-Alusi 

(1217-1270) mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar 

keluarga ke dua belah pihak bilamana dianggap lebih maslahat dan 

membawa kerukunan rumah tangga. Hubungan kekerabatan tidak 

merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa 

syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari 

kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat 

saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. 

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih 

mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami 

isteri sehingga mengutus seorang hakam dari kedua belah pihak lebih 

diutamakan. Filosofi mengangkat hakam dari pihak keluarga adalah 

mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga 

kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekcokan yang 

terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk 

menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan. 
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Namun demikian, menurut Wahbah Zuhaili bahwa seorang hakam 

harus profesional dalam pengertian bahwa untuk kasus-kasus tertentu ia 

harus menjaga kerahasiaan atas problem yang dihadapi oleh orang yang 

bersengketa. Menurut pandangannya, akan lebih baik jika hakam tersebut 

berasal dari keluarga pihak yang bersengketa. 

Ketiga, syarat hakam adalah mampu mengedepankan perdamaian. 

Hakam bertugas menyelesaikan masalah bukan justeru dengan hadirnya 

hakam akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu 

hakam harus mendahulukan upaya damai diantara para pihak yang 

bersengka.
41
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BAB III 

MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN 

MADIUN 

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten 

Madiun, terletak di jalan raya tiron km 6 Nglames, Madiun dengan nomor 

telepon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri 

diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanen ukuran 250 M2 

dengan status hak milik nomor 187/Pelita IV/II/87 yang dibangun secara 

permanen mulai proyek tahun 1986-1987 dan diresmikan penggunaanya pada 

hari kamis kliwon tanggal 3 jumadil awal 1408 hijriyah yang bertepatan 

dengan tanggal 24 desember 1987 masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II 

Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono, kemudian mulai tahun 

1995/1996 diperluas dengan proyek tahun 1995-1996 dengan luas 100 M2, 

diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2). 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya 

sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi lembaga pelayanan 

hukum kota pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama 

Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya 

perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal 

ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini 

juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta 

pemisahan administratif antara Kodya dengan Kabupaten. 
44 
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Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun 

telah mengalami pergantian kepemimpinan 8 periode. Pada Tahun pertama , 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik 

(1987–1990) yang pada saat itu hanya memeiliki seorang Hakim tetap, tiada 

lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses 

persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah KH. 

Khudlori, KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun mendapat dua Hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, 

SH dan Bapak. Drs. Misbahul Munir. 

Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. 

Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola bindalmin sudah dapat 

dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah 

itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). 

Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya 

pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010), dan pada 

periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun di duduki Ibu Hj. Sri Astuti, SH, periode ketujuh di duduki oleh Drs. 

H. Amam Fakhrur, SH., MH dan periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, 

MH  hingga sekarang.
42
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Pengadilan agama kabupaten madiun berwenang menangani sengketa 

perkawinan, perceraian, waris, wali adhol, pembatalan perkawinan, waqaf, 

shodaqoh. Sementara ini perkara yang banyak masuk adalah perkara cerai, 

waris, wali adhol.
43

 

B. Pengangkatan mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun 

Dalam proses pra mediasi perceraian pada sidang pertama Hakim 

memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, 

jika penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka pihak 

Pengadilan akan membuatkan surat panggilan ditujukan kepada pihak yang 

tidak hadir untuk menempuh mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang 

telah disediakan oleh Pengadilan. Apabila salah satu pihak berhalangan hadir  

dan tidak bisa melakukan proses mediasi jika diwakili kuasa hukumnya maka 

harus ada surat kuasa.
44

 

Dalam penentuan mediator langsung ditentukan oleh pihak Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun, karena kebanyakan yang berperkara disini adalah 

orang awam sehingga orang tersebut biasanya tidak mau memilih sendiri 

mediatornya maka penentuan mediator diambil alih oleh Pengadilan.
45

  

Selain itu alasan penentuan mediator ditentukan oleh pihak 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena masalah darurat, yaitu 
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jumlah hakim terbatas, sehingga untuk menghindari berbenturan jadwal 

antara mediasi dan sidang maka mediator dipilih oleh pihak Pengadilan.
46

 

Kemudian orang yang bisa menjadi mediator di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, Bapak Junaidi selaku Panitera memberikan 

penjelasan bahwa mediator bisa dari dalam Pengadilan dan bisa dari luar 

Pengadilan. Mediator dari dalam Pengadilan ialah Hakim anggota yang 

tidak menangani perkara tersebut sehingga bisa dijadwalkan sebagai 

mediator, sedangkan mediator dari luar yaitu orang yang memiliki 

sertifkat mediator.
47

 Seseorang bisa menjadi mediator di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dengan syarat sudah pernah mengikuti 

pelatihan mediator yang diadakan oleh lembaga terkait dan sudah 

mempunyai sertifikat, kemudian mendaftarkan diri sebagai mediator di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kemudian dalam pembiayaan 

mediator, jika mediator dari pihak pengadilan maka tidak dikenakan 

biaya, sedangkan apabila mediator berasal dari luar Pengadilan maka 

dikenakan biaya yang sudah disepakati sebelumnya dengan para pihak.
48
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C. Tugas dan wewenang mediator pada proses mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan 

seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena 

melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan 

dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah 

tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Proses ini 

merupakan tindak lanjut dari proses pramediasi yang telah dilalui 

sebelumnya. Proses inilah yang menjadi penentuan berhasil atau tidaknya 

dari mediasi tersebut. 

Pada proses mediasi perceraian ini banyak pihak yang belum 

mengerti mengenai PERMA No.1 Tahun 2016, sehingga sikap mereka 

berbeda-beda pada saat proses mediasi berlangsung, ada yang senang hati 

menerima kesepakatan, ada yang menolak untuk di mediasikan karena 

sama-sama ingin bercerai, dan ada juga sami’na> wa at{o’na> atau apapun 

perintah dari majelis Hakim di ikuti begitu saja.
49

 

Pada proses mediasi ini hakim mediator memanggil para pihak 

yang berperkara untuk melakukan mediasi sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh Pengadilan. Dalam proses mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun penggugat dan tergugat langsung 

disuruh mediasi setelah sidang pertama selesai, biasanya pada siang hari 

setelah sidang.
50
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Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pelibatan tokoh agama 

atau tokoh masyarakat pada saat proses mediasi perceraian ini tidak 

diperkenankan karena terkait rahasia keluarga.
51

 Setelah proses mediasi 

selesai, maka hasil mediasi tersebut dilaporkan kepada majelis Hakim 

pada sidang berikutnya. 

Dalam proses mediasi  perkara perceraian adalah perkara yang 

sulit di damaikan, karena menurut Ibu Azizah hal tersebut menyangkut 

masalah hati, dalam arti jika hati sudah pecah dan tidak sreg lagi maka 

akan sulit di damaikan. Komunikasi yang tidak lancar juga menjadi salah 

satu alasan para pihak untuk sulit di damaikan kembali.
52

 

Keberhasilan dalam perkara mediasi perceraian tentunya ada 

faktor-fator yang mendukung, misalnya para pihak belum ada campur 

tangan dari dari luar, seperti adanya campur tangan dari teman atau orang 

tua yang turut mendukung terjadinya perceraian antara kedua belah 

pihak. Hal itu bisa saja terjadi, karena juga banyak orang tua yang 

mendukung anaknya bercerai. Faktor selanjutnya yaitu masalah dalam 

rumah tangga yang belum di expose ke lingkungan atau cukup para pihak 

yang mengetahui, hal itu menjadi salah satu faktor yang mendukung 

tercapainya keberhasilan mediasi perceraian.
53

 Kemudian faktor 

selanjutnya adalah pihak yang saling terbuka, jika para pihak itu saling 

terbuka maka akan lebih mudah dimasuki, karena kadang-kadang perkara 
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yang ada dalam gugatan itu tidak singkron dengan perkara aslinya (lebih 

parah dari yang tertulis).
54

 

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi 

perceraian menurut Bapak Zainal selaku mediator di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun adalah faktor eksternal, yaitu adanya campur tangan 

dari pihak luar seperti yang telah di jelaskan sebelumnya.
55

 Faktor 

penghambat selanjutnya yaitu orang yang tertutup secara personal dan 

orang yang bersifat pendiam, dalam artian orang tersebut berkeinginan 

mau tidak mau pokoknya harus cerai.
56

 

Kemudian cara penyelesain faktor-faktor yang menghambat 

keberhasilan mediasi yaitu dengan ketelatenan, karena dalam proses 

mediasi itu seorang mediator memerlukan kondisi hati yang nyaman dan 

mood yang bagus, jika hati mediator itu semangat dan nyaman, maka 

besar kemungkinan mediasi perceraian itu berhasil. Kemudian 

memberikan masukan dan pengertian kepada kedua belah pihak serta 

tidak memihak sedikit pun.
 57

 

Kolaborasi antara hakam dan mediasi, yaitu dengan 

menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak, karena hakam dan 

mediasi itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendamaikan. Jadi, 

dalam proses mediasi itu menghadirkan hakam dari kedua belah pihak 
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dengan tujuan untuk menemukan titik-titik yang memperuncing 

permasalahan.
58

 

Kemudian pelaporan hasil mediasi perceraian setelah 

dilaksanakan mediasi minimal dua kali, kemudian mediator melaporkan 

kepada majelis hakim pada sidang berikutnya. Dalam hasil proses 

mediasi ada tiga kategori, yaitu mediasi dinyatakan berhasil, tidak 

berhasil, dan gagal. Mediasi dinyatakan berhasil yang berarti perkara 

tersebut dicabut, sedangkan mediasi dinyatakan tidak berhasil yang 

berarti perkara tersebut dilanjutkan, serta hasil mediasi yang dinyatakan 

gagal jika salah satu pihak tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa ada 

keterangan yang jelas.
59

 

Dalam proses pengimplementasian mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut Bapak Kafit selaku 

Ketua Pengadilan belum sesuai dengan prosedur yang tertera dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum adanya hakim yang bersertifikat 

karena mediator dari pihak hakim belum ada yang pernah mengikuti 

pelatihan mediasi. Berhubung di pengadilan agama kabupaten madiun ini 

belum ada mediator dari luar, maka mediator diambil dari pihak hakim.
60
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIASI PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Mediator Pada Proses 

Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Al-Quran diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai 

pedoman hidup. Pengaturan al-Quran bagi kepentingan manusia secara garis 

besar meliputi aspek, aqidah, syari‟ah dan akhlak. Khusus mengenai aspek 

syari‟ah, beragam aturan-aturan yang perlu dijadikan pedoman bagi 

manusia, diantaranya menyangkut hukum-hukum perdata dan pidana. 

Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang sedangkan 

hukum pidana mengatur penjatuhan sangsi atas terjadinya pelanggaran 

hukum. 

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang ini 

adalah mekanisme penyelesaian konflik sengketa perceraian dalam 

mediasi. Al-Quran mengatur  proses penyelesaian sengketa ini dengan 

pengangkatan hakam dilakukan dari unsur keluarga baik di dalam 

persidangan atau di luar persidangan. Belakangan kemudian berkembang 

praktek penyelesaian sengketa itu melalui seorang yang disebut dengan 

mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan. 

Kedudukan mediator dasar legalitasnya adalah pasal 1 ayat (2) 

PERMA No.1 Tahun  2008  tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan. 
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Sedangkan kedudukan hakam dasar legalitas formalnya berasal dari 

Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang 

No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga berdasarkan al-

Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 35 yang berbunyi: 

   
  

   
    

   
     
       

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 

Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri 

itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika 

dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka 

kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam  

dari keluarga perempuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kata 

ْ أْهله  ا م ً  disini dalam kitab tafsir al-Qur‟anul‟adzim karya Imam حك

Jalalain yang di kenal sebagai kitab tafsir Jalalain menafsiri laki-laki yang 

adil yang mereka ridloi dari keluarga laki-laki dan dari keluarga 

perempuan tersebut.  

Dalam hal pengangkatan hakam, ayat tersebut sudah menjelaskan 

hakam adalah seorang yang berasal dari pihak suami dan dari pihak istri. 
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Dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 yang sekarang sudah di 

ganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 konsep hakam yang diatur dalam 

al-Qur‟an menjadi hilang dan diganti oleh seorang mediator yang diambil 

bukan dari pihak suami dan pihak istri, melainkan seorang hakim atau 

mediator dari luar yang sudah bersertifikat.  

Pada prinsipnya pengangkatan mediator di Pengadilan Agama 

kabupaten madiun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada 

dasarnya pengangkatan mediator dari pihak luar disebabkan kondisi di 

Pengadilan, bukan bertujuan menghilangkan ketentuan hakam yang 

dijelaskan dalam surat an-Nisa‟ ayat 35. Dalam hal ini juga sebagaimana 

tujuan dari maqashidus syariah yaitu menekankan pada kepentingan umum 

dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat dan kondisi. Sedangkan 

dalam pengangkatan mediator hakim perempuan, disini memang sekilas 

tidak sesuai dengan hukum Islam, namun jika melihat kondisi darurat di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena jumlah hakim yang sangat 

terbatas dan juga untuk menghindari jadwal kres antara sidang dan 

mediasi, maka diangkatlah mediator dari hakim perempuan. 

 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Tugas Dan Wewenang Mediator 

Pada Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun 

Sebagaimana fungsi dan tugas mediator sebagai  juru  damai dalam 

kasus sengketa perceraian, adanya tugas mediator di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun ini merupakan sebuah anjuran dan sesuai dengan nilai-
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nilai keislaman dalam konsep perdamaian. Untuk mengetahui apakah 

mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, maka ada dua hal 

yang perlu dikaji. Pertama, dari segi  tujuan diangkatnya mediator ini, 

kedua dari segi tindakan yang dilakukan mediator dalam menerapkan  

langkah  perdamaian. Uraian  tentang  dua  hal  ini  adalah  sebagai 

berikut: 

1. Segi tujuan 

Pengangkatan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

ini ini bertujuan untuk menengahi pihak-pihak yang bercerai demi  

terciptanya perdamaian. Hal ini bisa diketahui dari usaha mereka 

dalam mendamaikan para pihak yang akan bercerai. 

2.  Segi tindakan 

Untuk segi tindakan ini meliputi  proses pengangkatannya dan 

cara-cara atau tindakan yang dilakukan mediator dalam proses  

mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam proses 

pengangkatan mediator, biarpun tidak dari keluarga kedua belah pihak, 

ternyata  tidak  ditemukan  adanya unsur-unsur pelanggaran atau yang 

bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.  

Tugas mediator merupakan bentuk  dari  penerapan  tujuan  syariat  

hukum Islam, yaitu mengambil kemaslahatan bagi manusia dan 

menghilangkan bahaya, juga sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu: 

 

ااد مقدٌ  عل   ْل  اْا اا   ْ      اْا
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Artinya: “Menarik kerusakan harus di dahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan” 

Apabila dilihat dari wewenang hakam dan mediator, disini akan 

tampak perbedaan keduanya, yaitu dalam Agama Islam tugas seorang 

hakam tidak hanya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang 

bersengketa, tetapi juga mempunyai wewenang memberikan putusan 

yang mengikat kedua belah pihak tanpa adanya kesepakatan dengan 

para pihak terlebih dahulu. Sedangkan dalam PERMA No. Tahun 2016 

pasal 1 ayat 2 seorang mediator tidak berhak memberikan putusan 

kepada kedua belah yang bersengketa atau memaksakan sebuah 

penyelesaian, mediator hanya membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna mencari jalan penyelesaian sengketa. 
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 BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Bahwa pengangkatan mediator pada proses mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam. 

Sekilas hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena mediator 

tidak dari kedua belah pihak, namun hal itu jika dilihat dari tujuan 

pengangkatan mediator sudah sesuai dengan maqashidus syariah yaitu 

menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan 

unsur-unsur darurat dan kondisi, seperti pengangkatan mediator dari 

Hakim perempuan karena darurat. 

2. Tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejalan 

dengan Hukum Islam yaitu untuk menjadi penengah dan mendamaikan 

para pihak yang akan bercerai, maka hal ini sesuai dengan nilai-nilai 

keislaman. Sedangkan wewenang mediator, dalam PERMA No. 1 

Tahun 2016 bahwasannya mediator di Pengadilan tidak berhak 

memutus sebuah perkara, sedangkan dalam hukum Islam hakam 

berhak memberikan putusan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam 

hal ini memang terdapat perbedaan wewenang antara mediator dan 

hakam, tetapi hal ini tidak bisa dikatakan bertentangan dengan hukum 

Islam begitu saja, karena mediasi perceraian di Pengadilan masuk 
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rangkaian proses beracara dalam persidangan, sehingga yang berhak 

memberikan putusan adalah Hakim pemeriksa perkara. 

B. Saran-saran 

Terkait proses mediasi perceraian di Pengadilan hendaknya ada 

kolaborasi antara mediator dan hakam yaitu dengan menghadirkan 

keluarga dari kedua belah pihak, hakam dan mediasi mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu untuk mendamaiakan kedua belah pihak. Disamping itu, 

kehadiran pihak kelurga berpeluang besar untuk bisa mendamaikan 

kembali, karena kemungkinan besar mereka mengetahui seluk beluk 

rumah tangga kedua belah pihak yang akan bercerai. Kemudian hakim 

mediator hendaknya mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai 

kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan. 

  

 

  

 


