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ABSTRAK 

 

 

Aturan mengenai mediasi diatur dalam bentuk 

PERMA dengan tujuan untuk mengurangi menumpuknya 

penyelesaiaan perkara melalui persidangan. Pengadilan 

Agama Ponorogo adalah salah satu Pengadilan dengan 

jumlah kasus yang cukup tinggi. Oleh karena itu penting 

untuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi dan 

juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

dalam proses mediasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dan menggunakan tekhnik observasi dan 

wawancara sebagai cara penggalian data. Wawancara 

dilakukan dengan mediator yang bertugas di Pengadilan 

Agama. Melalui pelaporan deskriptif, didapat hasil yang 

mendukung rumusan permasalahan dalam penelitian. 

Secara praktik, mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo dilakukan berdasarkan prosedur sebagaimana 

ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 baik dari segi 

penunjukan, proses, pelaporan, dan durasi yang digunakan. 

Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam 

mediasi antara lain; keberhasilan mediator dalam 

menginternalisasi teori mediasi, sarana dan prasarana yang 

mendukung pelaksanaan mediasi, dan psikologi para pihak 

yang memang menginginkan jalan tengah. Adapun 

kegagalan dalam mediasi disebabkan oleh; faktor internal 

meliputi, para pihak yang sudah berkonflik turun temurun 

dan mediator yang tidak menguasi tekhnik problem solving. 

Adapun faktor eksternal disebabkan oleh; ruangan mediator 

yang terbatas, dan juga waktu yang terburu-buru karena 

menumpuknya perkara. 
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ABSTRACT 

 

 

The rules regarding mediation are regulated in the 

form of PERMA with the aim of reducing the accumulation 

of case settlements through the trial. The Ponorogo 

Religious Court is one of the courts with a fairly high 

number of cases. Therefore, it is important to know how the 

implementation of mediation and also the factors that 

influence the success and failure of the mediation process. 

This study uses a qualitative research approach and 

uses observation and interview techniques as a way of 

extracting data. Interviews were conducted with mediators 

who served in the Religious Courts. Through descriptive 

reporting, obtained results that support the formulation of 

the problem in the study. 

Practically, mediation at the Ponorogo Religious 

Court is carried out based on the procedures as stipulated in 

PERMA No. 1 of 2008 both in terms of appointment, 

process, reporting, and duration used. The factors that cause 

success in mediation include; the success of the mediator in 

internalizing the theory of mediation, the facilities and 

infrastructure that support the implementation of mediation, 

and the psychology of the parties who really want a middle 

way. The failure in mediation is caused by; Internal factors 

include parties who have been in conflict for generations 

and mediators who do not master problem solving 

techniques. The external factors are caused by; the limited 

space of the mediator, and also the rush of time due to the 

accumulation of cases. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sebuah hubungan dan 

dijalankan berdasarkan semangat sosial dan peribadatan 

dalam waktu yang sama. Dalam konteks negara 

Indonesia, perkawinan diatur dalam undang undang No. 

1 Tahun 1974
1
 dan diperkuat dengan Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah 

menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu 

akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.”
2
 

Dalam kacamata Undang-Undang dan agama, 

perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menuju 

kebahagiaan yang kekal. Untuk menuju tujuan tersebut, 

kedua belah pihak baik suami maupun istri dituntut 

untuk dapat memperbaiki, dan mengembangkan 

                                                 
1
 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1. 

2
 Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 

1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Direktorat JenderalPembinaan Kelembagaan 

Agama Islam, 2000) hal. 14. 
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kepribadiannya demi meraih  kesejahteraan baik dalam 

bentuk spiritual maupun material.
3
 

Namun ada kalanya sebuah perkawinan yang 

dibangun diatas norma agama dan sosial tersebut harus 

berakhir dengan perpisahan. Baik itu perpisahan yang 

disebabkan karena kematian maupun karena perceraian. 

Berdasarkan data dari BPS Indonesia yang diolah dari 

data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), kasus perceraian di Indonesia 

mengalami kenaikan yang signifikan.
4
 sampai akhir 

Juni tahun 2021, diketahui terdapat  3,97 juta penduduk 

dengan status perkawinan cerai hidup. Data yang cukup 

mencengangkan karena angka tersebut sama artinya 

dengan total jumlah 1,46% dari keseluruhan populasi 

Indonesia yang saat ini sampai di angka 272,29 juta 

jiwa. 

Penelitian tersebut dilakukan di 10 provinsi. 

Adapun provinsi dengan jumlah penduduk yang 

berstatus perkawinan cerai terbanyak berada di pulau 

Jawa. Terdapat 5 provinsi berstatus perkawinan cerai di 

                                                 
3
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, cet, I,1995) hal. 56 
4
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-

10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak


3 

3 

Jawa. Sedangkan di Sumatra terdapat dua provinsi, di 

Nusa Tenggara satu provinsi,  di Sulawesi terdapat satu 

provinsi, dan di Kalimantan terdapat satu provinsi. 

Provinsi di pulai Jawa yang memiliki penduduk 

berstatus cerai hidup terbanyak terdapat di Jawa Timur  

adapun untuk jumlahnya mencapai 829,14 ribu jiwa 

setara dengan 2,02% dari total penduduk yang 

mendiami provinsi Jawa Timur yang berjumlah 40,99 

juta jiwa. 

Data dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

ini diperkuat dengan tingginya angka  perceraian di 

Ponorogo sebagaimana disampaikan Humas Pengadilan 

Agama Ponorogo Sukahatta Wakano.
5
 Sepanjang tahun 

2021, Pengadilan Agama Ponorogo menerima 1.990 

perkara perceraian. Angka ini naik signifikan dibanding 

dengan tahun sebelumnya diangka 1.769 perkara.  

Salah satu langkah yang dilakukan guna 

menekan angka perceraian adalah dengan 

memaksimalisasi peran mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2003 yang 

kemudian direvisi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 

                                                 
5
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-

perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw
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tentang Prosedur Mediasi Pengadilan merupakan oase 

baru  bagi hukum acara perdata Indonesia. Hal ini 

karena Mahkamah Agung berlandaskan pada aturan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR/154 RBG 

berisi regulasi mengenai persidangan pada tahap 

pertama yaitu para pihak yang mengajukan sengketa di 

Pengadilan diharuskan untuk menempuh proses mediasi 

sebelum menyelesaikan permasalahan di jalur litigasi.
6
 

Adapun trend perkara mediasi juga mengalami 

pengingkatan di Pengadilan Agama Ponorgo. 

Berlandaskan data awal yang diperoleh peneliti di 

Pengadilan Agama Ponorogo, diperoleh keterangan 

sebagaimana berikut ini: 

 No Tahun jumlah Cerai 

talak 

Cerai 

gugat 

mediasi verstek Penetapan  

1 2019 1603 481 650 377 754 472 

2 2020 1337 284 475 576 400 361 

3 2021 1990 473 667 570 570 255 

Melihat realitas tingginya angka perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo, dan juga kebijakan 

Mahkamah Agung tentang mediasi, penulis akan 

menggali sejauh mana peran dan fungsi mediator dalam 

                                                 
6
 Gatot Soemarno, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesai, (Jakarta: 

Pt Gramedia Pustaka Umum, 2006), h. 120 
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mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Maka judul yang diambil dalam penelitian 

ini adalah “Penyelesaian Sengketa Perceraian 

Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo”. 

B. Masalah Penelitian 

1. Bagaimanakah proses mediasi yang 

diimpelmentasikan dalam menyelesaikan kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? 

2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan kesuksesan 

pada proses mediasi dalam kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo? 

3. Faktor apa sajakah yang menyebabkan kegagalan 

pada proses mediasi dalam kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah; 

1. Mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang 

diimpelmentasikan dalam menyelesaikan kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor apa sajakah 

yang menyebabkan kesuksesan pada proses mediasi 

dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo  
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3. Mengetahui dan menganalisis faktor apa sajakah 

yang menyebabkan kegagalan pada proses mediasi 

dalam kasus  perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari hasil dalam penelitian 

ini, bisa dilihat dari berbagai aspek, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai evaluasi pihak Pengadilan Agama 

dan Mediator secara umum, khususnya bagi 

mediator di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo. 

Tentunya berkaitan dengan proses penyelesaian 

sengketa perceraian melalui mediasi sehingga 

mampu bekerja secara maksimal untuk mengurangi 

angka perceraian di Ponorogo.  

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi sumbangan pemikiran bagi teori hukum 

secara umum, khususnya bagi perkembangan teori 

mediasi. Dengan hasil penelitian ini pula, diharapkan 

bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan 

teori mediasi.  
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E. Kajian Terdahulu 

Untuk mengetahui perbedaan antara penelitian 

dalam tesis ini dengan penelitian yang serupa pada tema 

yang sama maka perlu di inventarisir penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Terlebih untuk penelitian 

yang berkaitan dengan tema dalam tesis ini. Yaitu 

pembahasan tentang perceraian melalui mediasi yang 

ada di Pengadilan Agama Ponorogo, ditemukan 

beberapa penelitian terdahulu antara lain; 

Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang 

Berperkara di Pengadilan Agama Malang,
7
 Erik Sabti 

Rahmawati. Jurnal De Jure Jurnal Hukum dan Syariah 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 8, No 1, 

2016. Dengan menggunakan penelitian lapangan, Erik 

Sabti Rahmati menyimpulkan bahwa dalam praktik, 

mediasi di Pengadilan Agama Malang masih belum 

sesuai harapan. Namun demikian, meski belum berjalan 

sesuai dengan ketentuan dan aturan tetapi manfaat dari 

mediasi telah banyak dirasakan oleh para pihak 

pengguna mediator. Kesuksesan mediasi sementara ini 

                                                 
7
Erik Sabti Rahmawati, Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang 

Berperkara di Pengadilan Agama Malang, Jurnal De Jure Jurnal Hukum 

dan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 8, No 1,  2016, 

diakses melalui http://ejournal.uin-

malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3725 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3725
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3725
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memang diukur dari seberapa banyak pihak berperkara 

yang mencabut gugatan. Jika dilihat dan diukur dari 

segi itu maka mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang memang gagal. Jika dilihat dari manfaat, 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami 

kesuksesan. Salah satunya para pihak jadi memahami 

betul permasalahan yang dihadapi, pun jika 

memutuskan bercerai mereka tidak ada dendam antara 

satu dengan lain, bercerai dengan damai dan tanpa 

konflik, dan para pihak jadi bertambah siap untuk 

memasuki tahap selanjutnya.  

Penelitian Erik Sabti Rahmawati mengambil 

lokasi di Pengadilan Agama Malang, sedangkan 

penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Perbedaan lokasi penelitian akan 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda meskipun pada 

problem permasalahan yang hampir sama. 

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,
8
 

Muhammad Saifullah, UIN Walisongo Semarang, 

Jurnal al-Ahkam UIN Walisongo Semarang Vol 25 No 

                                                 
8
Muhammad Saifullah, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah, Jurnal al-

Ahkam UIN Walisongo Semarang Vol 25 No 2 Oktober 2015 diakses 

melalui 

https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601/1407 

https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601#detailnya-626
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601#detailnya-626
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601/1407
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2 Oktober 2015. Riset yang dilakukan oleh Muhammad 

Saifullah ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi 

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama wilayah Jawa Tengah. Mediasi  perkara  

perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jawa Tengah  belum 

efektif  karena  belum  sesuai  dengan  maksud  

diterbitkannya  Peraturan Mahkamah Agung. 

Ketidakefektifan proses  mediasi ini dikarenakan proses 

mediasi hanya dilakukan sebagai salah satu penggugur 

kewajiban saja. Tidak sesuai dengan apa yang 

dimanahkan oleh Perma. Sehingga standarisasi 

kesuksesan dalam mediasi susah diukur. Hal ini 

diperparah dengan budaya masyarakat dalam 

menanggapi upaya perdamaian di pengadilan. Oleh 

karena itu, agar pelaksanaan mediasi bisa berjalan 

dengan maksimal maka perlu diadakan perombakan 

total berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, aturan 

yang diterapkan dalam mediasi dan juga budaya 

masyarakat yang enggan mengedepankan diskusi dan 

musyawarah. Jika langkah tersebut dilakukan, maka 

pelaksanaan mediasi bisa berjalan sebagaimana 

semestinya. 

Penelitian Muhammad Saifullah menilai 

efektifitas mediasi di Pengadilan Agama di Jawa 

Tengah. Sedangkan penelitian ini akan membahas 
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mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo dan tidak menilai 

keefektifitasannya. 

Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,
9
 Febri 

Handayani, dkk, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal 

Al-Himayah, Vol 1 Nomor 2 Oktober 2017. Riset ini 

menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan proses 

mediasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan 

Pengadilan Agama.  Kesuksesan proses mediasi  dapat 

diukur dari seberapa efektif pelaksanaan mediasi yang 

dilihat dari keprofesionalitasan hakim  mediator  dalam  

menjalankan  proses  mediasi  (meliputi profesionalitas 

di  bidang hukum  formil,  hukum  materil,  dan  juga  

keahlian  pada bidang pendekatan  psikologi). Mediasi  

seyogyanya dilaksanakan dalam ruangan tertutup  agar  

tidak  didengar dan dilihat oleh  orang  lain. Mediator 

menyampaikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi 

ara pihak dan  hakim  mediator  mampu berperan 

sebagai  seorang  teman  dan  berada di posisi seimbang 

                                                 
9
Febri Handayani, dkk, Implementasi Mediasi dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Al-

Himayah, Vol 1 Nomor 2 Oktober 2017, diakses melalui 

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586/441 

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586/441


11 

11 

di tengah para pihak,  yang tidak condong pada salah 

satu pihak. 

Penelitian Febri Handayani, dkk adalah 

penelitian normative dan menjabarkan mengenai proses 

mediasi yang harus dilakukan oleh mediator di 

Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini akan 

membahas mengenai proses penyelesaian sengketa 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan tidak 

menilai keefektifitasannya. 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan 

Agama Wilayah Yogyakarta,
10

Ani Yunita, dalam Jurnal 

Hukum JH Ius Quia Lustum Vol 28 No 1 Mei 2021. 

Hasil riset dalam penelitian ini menyimpulkan 

rendahnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan 

Agama Wilayah Yogyakarta. Adapun beberapa aspek 

yang menyebabakan ketidakberhasilan mediasi dalam 

bidang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Wilayah Yogyakarta adalah minimnya mediator yang 

                                                 
10

Ani Yunita, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui 
Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah 
Yogyakarta, Jurnal Hukum JH Ius Quia Lustum Vol 28 No 1 Mei 
2021. Diakses melalui 
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16137/11266 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16137/11266
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memiliki sertifikat mediator, apalagi sertifikat mediasi 

sengketa ekonomi syariah, rendahnya iktikad dari para 

pihak untuk berdamai, ketidakhadiran para pihak 

dengan alasan phisical distancing sedangkan untuk 

pelaksaan mediasi melalui video conferencebelum ada 

payung hukumnya. Serta mengalami permasalahan 

dalam proses penanganan cepat mediasi sebagaimana 

teregulasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016. 

Penelitian Ani Yunita mengambil lokasi di 

Pengadilan Agama wilayah Yogjakarta dengan kasus 

sengketa ekonomi bukan perceraian. sedangkan 

penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo dan khusus mengkaji perkara perceraian.  

F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini 

terstruktur dan mudah dipahami, maka peneliti akan 

membuat sistematika pembahasan. Dimana dalam 

sistematika pembahasan ini, peneliti mengelompokkan  

ke dalam 7 bab sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahuluan.  

 Bab ini terdiri dari pengantar, dan berguna 

untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan 

isi dari penelitian yang terdiri dari latar 
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belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II:  Kajian Teori.  

 Pada bab ini, dipaparkan landasan teori dalam 

penelitian ini. Adapun sub bab yang dibahas 

tentang Tinjauan Umum Mediasi Berdasarkan 

Perma PERMA No. 1 Tahun 2008, Proses 

Mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia, 

Teori Penyelesaian Sengketa dalam Berbagai 

Perspektif. 

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini memaparkan 

informasi tentang proses yang dilakukan 

penelitia untuk memperoleh data mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun 

didalamnya membahas mengenai metode dan 

pendekatan, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan teknik 

pengecekan data 

Bab IV: Rumusan Satu. Bab ini akan menjawab 

mengenai rumusan masalah satu dalam 

penelitian. Didalamnya juga akan dijelaskan 
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mengenai paparan data/temuan data lapangan, 

analisis data, sinkronisasi dan transformative. 

Bab V: Rumusan Dua. Bab ini akan menjawab 

mengenai rumusan masalah kedua dalam 

penelitian. Didalamnya juga akan dijelaskan 

mengenai paparan data/temuan data lapangan, 

analisis data, sinkronisasi dan transformative. 

Bab VI: Rumusan Tiga. Bab ini akan menjawab 

mengenai rumusan masalah ketiga dalam 

penelitian. Didalamnya juga akan dijelaskan 

mengenai paparan data/temuan data lapangan, 

analisis data, sinkronisasi dan transformative. 

Bab VII: Penutup atau Kesimpulan. Bab ini berisi 

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

ini. Didalamnya meliputi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Mediasi Berdasarkan Perma 

PERMA No. 1 Tahun 2008 

1. Pengertian Mediasi 

Dilihat dari segi bahasa, mediasi besumber 

dari bahasa latin, mediere, yang memiiki arti berada 

ditengah. Adapun mediasi yang saat ini digunakan 

diserap dari Bahasa Inggris, mediation. Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

sebagaimana dipahami di Indonesia dimaknai 

sebagai suatu proses mengikutsertaaan pihak ketiga 

untuk menyelesaikan suatu konflil dan berperan 

sebagai pemberi penasihat
11

 

Orang yang melaksanakan mediasi dikenal 

mediator. Bagi Christper W. Moore dikutib dari 

pendapat Desriza Ratman, menyatakan bahwa 

mediasi merupakan sesuatu permasalahan yang bisa 

dibantu penanganan perkaranya oleh pihak ketiga 

yang bisa diperoleh oleh kedua belah pihak, 

                                                 
11

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 726. 
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seimbang serta tidak berpihak dan tidak memiliki 

wewenang buat membuat ketetapan, namun 

mempercepat para pihak yang berseteru supaya bisa 

menggapai sesuatu ketetapan bersama dari 

permasalahan yang disengketakan .
12

 

Ada pula penafsiran yang lebih luas 

sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Saifullah 

mengambil opini oleh Gary Goodpaster berikut ini:  

Mediasi ialah cara perundingan untuk 

mencari jalan keluar permasalahan. Dengan 

mennggunakan pihak luar yang tidak berperkara 

yang adil dan netral. Pihak luar tersebut menolong 

pihak berseteru untuk mendapatkan perjanjian akad 

yang menguntungkan kedua belah pihak. Berlainan 

dengan hakim ataupun Arbiter, mediator tidak 

memiliki wewenang untuk menyudahi konflik antara 

para pihak. Tetapi, dalam perihal ini para pihak 

menguasakan pada mediator untuk membantu 

mereka menuntaskan persoalan-persoalan diantara 

mereka. Asumsinya pihak ketiga dianggap sanggup 

mengganti dinamika konflik para pihak dan 

                                                 
12

Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata 

Medik dengan Konsep WinWin Solition, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2012), h.133 
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mengambil solusi di tengahkonflik, dengan metode 

mempengaruhi keyakinan para pihak, dengan 

membagikan wawasan serta data, ataupun dengan 

memakai cara perundingan yang lebih efisien. Serta 

dengan begitu membantu para pihak bersengketa 

untuk  menuntaskan persoalan- persoalan yang 

dipersengketakan
13

 

Dalam Kamus Hukum Indonesia mediasi 

diartikan sebagai suatu proses penyelesaian konflik 

secara rukun dengan  melibatkan bantuan pihak 

ketiga untuk memberikan beberapa alternatif solusi 

bagi pihak- pihak yang berseteru.
14

 Bagi Priatna 

Abdurrasyid mediasi adalah proses untuk mencapai 

mufakat dimana pihak berseteru mempercayakan 

untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada 

mediator untuk mencapai hasil yang terbaik, bernilai 

adil, dengan biaya ringan namun tetap efektif dan 

diterima sebagai alternatif penyelesaian. 

Bersumber pada sejarahnya, mediasi 

merupakan satu diantara demikian banyak Alternatif 

                                                 
13

Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam 

dan Hukum Positif di Indonesia (Semarang:Walisongo Press, 2009), 76. 
14

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 2006), h. 168. 
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Penanganan Bentrokan ataupun lazim diketahui 

dengan sebutan Alternative Dispute Resolution yang 

berkembang awal kali di Amerika Serikat. Mediasi 

bisa diamati sebagai salah satu wujud penanganan 

konflik di luar majelis hukum (non litigasi) yang 

ialah salah satu wujud dari Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS) ataupun Alternatif Dispute 

Resolution (ADR)  namun bisa pula berbentuk 

mediasi peradilan (Court Mediation). Mediasi ini 

lahir dilatarbelakangi oleh lambannya cara 

penanganan konflik di pengadilan. Oleh sebab itu 

mediasi ini muncul sebagai tanggapan atas 

ketidakpuasan yang berkembang pada sistem 

peradilan yang bermuara pada lamanya durasi 

penyelesaian perkara, bayaran yang tinggi serta 

kemampuannya dalam menanggulangi permasalahan 

yang pelik. Penagangan konflik seperti ini 

sebenarnya sudah banyak dipraktekkan di nusantara 

yaitu penanganan konflik lewat perundingan. 

Sebutan khusus dalam pengadilan disebut dengan 

mediasi .
15

 

                                                 
15

Revy S.M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif 

Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, 
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Sedangkan dalam  PERMA No. 1 Tahun 

2016 pengertian mediasi adalah cara penyelesaian 

konflik melalui proses musyawarah untuk 

memperoleh kesepakatan. Dari beberapa definisi 

sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan mengenai beberapa unsur 

penting mediasi antara lain:
16

 

a. Mediasi dilakukan guna menyelesaikan konflik 

dengan jalan musyawarah. 

b. Mengambil pihak ketiga yaitu mediator yang 

kehadirannya disetujui oleh para pihak yang 

berkonflik. 

c. Mediator bertugas membantu para pihakyang 

berkonflik untuk merumuskan solusi bagi  

penyelesaian atas sengketa yang terjadi pada 

keduanya. 

d. Keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang 

berkonflik harus muncul dari kesepakatan dua 

belah pihak, bukan atas inisitaif mediator. 

                                                                                                   
dalam jurnal hukum Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, 1 

16
Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Medisi Berdasarkan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

(Jakarta: Kencana, 2016), 54 
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e. Beberapa ciri khas yang ditemui dalam proses 

mediasi antara lain:  bersifat non formal, 

mengutamakan privasi, dan bersifat 

kesukarelaan.  

2. Jenis dan Model Mediasi  

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dipecah 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:  

a. Mediasi di Pengadilan. Mediasi jenis ini sudah 

sejak lama dikenal. Dimana para pihak yang 

berkonflik mengajukan perkaranya ke 

pengadilan. Kedua belah pihak diharuskan untuk 

menempuh proses mediasi terlebih dahulu 

sebelum menuju pemeriksaan pokok perkara 

oleh hakim.  

b. Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi jenis ini 

dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan 

Perundang-undangan, yang membentuk suatu 

badan penyelesaian konflik. PERMA No. 1 

Tahun 2016 juga mengatur ketetapan yang 

menghubungkan antara praktik mediasi di luar 

pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. 

Dalam pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA 

No.1 Tahun 2016 menyusun sebuah prosedur 
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hukum untuk merumuskan nota perdamaian dari 

pengadilan tingkat awal atas kesepakatan 

perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. 

Prosedurnya yakni dengan cara mengajukan 

gugatan yang dilampiri oleh dokumen ataupun 

akta perjanjian perdamaian para pihak dengan 

mediasi ataupun dibantu oleh mediator 

bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya 

dilakukan oleh pihak yang dalam sengketa itu 

merasakan kerugian.
17

 

Sedangkan  model mediasi menurut Boulle 

dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: 

1) Settlement mediation yang juga diketahui dengan 

istilah mediasi kompromi. Yaitu proses mediasi 

yang tujuan utamanya adalah untuk mendesak  

terwujudnya kesepakatan dari tuntutan kedua 

belah pihak yang sedang berkonflik. Mediasi 

dalam model ini tipe mediator yang dikehendaki 

adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak 

terlalu ahli di dalam proses dan teknik teknik 

mediasi.  

                                                 
17

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36. 
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2) Facilitative mediation yang juga disebut dengan 

mediasi yang berbasis kepentingan (interest-

based) dan problem solving. Yaitu sebuah 

mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan 

kedua belah pihak berperkara  dari konflik yang 

alami. Para pihak diminta untuk menegosasikan 

kebutuhan dan kepentingan para pihak dari pada 

hak-hak hukum mereka sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Pada posisi ini, mediator dituntut 

untuk ahli dan menguasai proses dan harus 

mengetahui betul teknik-teknik mediasi. Adapun 

untuk pemahaman terhadap pokok materi yang 

diperselisihkan tidak penting untuk diketahui. 

Dalam hal ini sang mediator harus mampu 

mengarahkan pada proses mediasi dan 

mengupayakan dialog yang konstruktif di antara 

para pihak.  Mediator juga harus mampu 

meningkatkan langkah  negosiasi dan menuju 

pada kesepakatan.  

3) Transformative mediation yang juga disebut 

sebagai mediasi terapi atau rekonsiliasi, adalah 

mediasi yang menitikberatkan pada pencarian 

penyebab yang mendasari munculnya konflik 
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diantara para pihak. Dengan memprioritaskan 

pada peningkatan hubungan baik diantara para 

pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan 

sebagai basis dari resolusi (jalan keluar) pada 

pertikaian yang dihadapi para pihak. Pada model 

seperti ini, pihak mediator harus mampu 

menggunakan terapi dan teknik profesional. Baik 

sebelum, selama proses mediasi dan sesudah 

proses mediasi serta mengutamakan isu 

relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan 

pengakuan.  

4) Evaluative mediation yang juga disebut sebagai 

mediasi normative. Adalah bentuk mediasi yang 

bertujuan untuk mencari kesepakatan 

berdasarkan pada hak-hak legal dari para pihak 

dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. 

Pada mediasi jenis ini mediator wajib seorang 

yang pakar dan menguasai bidang-bidang yang 

dipersengketakan meskipun lemah dalam teori-

teori mediasi. Hal yang bisa dilakukan oleh 

mediator dalam mediasi jenis ini adalah 

memberiksn informasi dan saran serta persuasi 

kepada para pihak, serta memberikan 
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kemungkinan-kemungkinan tentang hasil yang 

akan diperoleh.
18

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi dalam 

Penyelesaian Perkara 

Kelebihan dan kelemahan mediasi 

disampaikan oleh Cristopher W. Moore sebagaimana 

dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam buku yang 

berjudul Mediasi di Pengadilan, yaitu:  

a. Kelebihan mediasi 

1) Mendapatkan putusan dengan biaya ringan. 

Mediasi biasanya membutuhkan biaya yang 

lebih ringan jika dibandingkan dengan biaya-

biaya yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan litigasi yang memakan waktu 

lebih lama juga karena proses yang berlarut-

larut. 

2) Penyelesaian perkaralebih cepat. Pada 

peradilan, suatu perkara dapat memakan 

durasi hingga satu tahun guna disidangkan di 

pengadilan, serta bertahun- tahun bila 

permasalahan itu naik banding. Opsi mediasi 

                                                 
18

David Spencer, Michael Brogan, 2006: hal 101-103 
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kerapkali jadi salah satu metode yang lebih 

pendek untuk menuntaskan konflik. . 

3) Hasil- hasil yang membahagiakan untuk 

seluruh pihak. Pihak- pihak yang berseteru 

pada biasanya merasa lebih puas dengan 

jalan keluar yang telah diputuskan oleh 

pemilik ketetapan dari pihak ketiga misalnya 

hakim.  

4) Kemufakatan yang menyeluruh. 

Kemufakatan melalui jalur damai kerapkali 

mampu mencakup permasalahan prosedural 

serta psikologis yang tidak bisa jadi 

dituntaskan lewat prosedur hukum.  

5)  Praktik serta berlatih prosedur-prosedur 

penanganan permasalahan dengan cara 

inovatif. Mediasi mengarahkan orang pada 

penggunaan metode penanganan 

permasalahan dengan cara efisien yang dapat 

dipakai untuk menuntaskan konflik pada 

waktu yang akan datang.  

6) Tingkatan pengadilan lebih besar serta hasil 

yang dapat diprediksi. Pihak yang 

merundingkan sendiri opsi penyelesaian 
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konflik mempunyai pengawasan yang lebih 

besar kepada hasil konflik.  

7) Pemberdayaan individu. Perundingan yang 

dilakukan melalui mediasi ialah suatu forum 

untuk menekuni serta mendayagunakan 

kekuatan atau pengaruh individu. 

8) Mempertahankan hubungan yang sudah 

terjalin ataupun mengakhiri hubungan 

dengan cara yang lebih manusiwai dan tidak 

menyakiti. 

9) Keputusan-keputusan yang bisa dilakukan. 

10) Nota kesepakatan yang dihasilkan akan lebih 

baik dibanding dengan mengggunakan istilah 

kalah menang di pengadilan.  

11) Ketetapan yang sah tanpa mengenal masa. 

Penanganan konflik melalui mediasi condong 

bertahan selama era serta bila akibat- akibat 

konflik mencul dikemudian hari, pihakpihak 

yang berseteru cenderung untuk 

menggunakan suatu forum kerjasama untuk 

menyelesaikan permasalahan guna mencari 

jalur tengah perbedaan kebutuhan merekla 
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dari berupaya menuntaskan permasalahan 

dengan pendekatan adversial. 
19

 

Takdir Rahmadi pada buku yang berjudul 

Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, 

mengemukakan  beberapa kelemahan yang mungkin 

dihadapi pada pelaksanaan mediasi di pengadilan: 

a. Membutuhkan waktu yang relatif  lama 

b. Sistem eksekusi yang rumit 

c. Memiliki ketergantungan pada itikad baik para 

pihak bersengketa dalam menyelesaikan konflik 

hingga  dengan selesai. 

d. Hasil yang diputuskan dalam proses mediasi 

tidak  menghasilkan putusan yang baik. Hal ini 

lantaran  kewenangan yang dimiliki medaitor 

tidak mutlak dan tidak cukup mengikat putusan 

yang ditetapkan.  

e. Pada meja mediasi, pengacara tidak dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan. Sehingga sering 

dijumpai banyaknya fakta-fakta hukum yang 

tidak terakomodir. Terlebih, mediator juga tidak 

                                                 
19

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui 

Pendekatan Kemufakatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

79-81 
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melaporkan pada pengacara sehingga putusan 

menjadi bias. .
20

 

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia 

Mediasi ialah cara penanganan konflik dimana 

pihak luar yang tidak berpihak serta netral bertugas 

dengan pihak yang berseteru guna menolong mereka 

mendapatkan perjanjian kesepahaman dengan 

memuaskan. Tiap masalah perdata yang masuk di 

pengadilan, para pihak yang muncul di sidang wajib 

mengikuti mediasi terlebih dulu, hingga hakim harus 

mendamaikan kedua belah pihak( artikel 130 HIR atau 

Artikel 154 RBg). Dalam perihal memperjuangkan 

perdamaian, pengadilan wajib berdasar pada Peraturan 

Dewan Agung (PERMA) mengenai mediasi, yang 

mengharuskan supaya seluruh masalah yang diajukan 

ke pengadilan tingkatan awal harus melalui upaya 

perdamaian dengan dukungan mediator.
21

 

Pastinya dalam prosedur mediasi membutuhkan 

mediator guna mendamaikan para pihak, syarat- syarat 

yang mampu menjadi mediator adalah: 

                                                 
20

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui 

Pendekatan Kemufakatan, 79-81 6 QS. Al-Hujurat (49): 9-10 
21

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, 

Cet. 3 ( Bandung:Alumni, 1996), 165. 
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1. Seorang yang mendapat akta mediator ataupun yang 

lolos menjajaki uji mediator 

2. Hakim.  

Prosedur mediasi merupakan keharusan dalam 

beracara di Pengadilan Agama dalam permasalahan 

perceraian, mediasi sebagai upaya hakim ataupun pihak 

pengadilan supaya cara perceraian dapat didamaikan 

serta tidak bersinambung pada sidang berikutnya. 

prosedur mediasi ada pada sidang awal, urutan pada 

sidang awal antara lain:
22

 

1. Hakim diharuskan untuk memberikan informasi 

kepada para pihak untuk melalui tahapan  mediasi 

2. Hakim memberi saran kepada para pihak untuk 

menentukan mediator yang telah terdaftar di 

Pengadilan Agama tersebut. 

3. Hakim membuat penetapan mediator sebagaimana 

dipilih oleh pihak yang bersengketa. 

4. Jika para pihak tidak berhasil menentukan mediator, 

maka hakim majlis menetapkan langsung mediator 

dari salah satu hakim atau mediator yang 

bersertifikat. Sedangkan Ketua Majelis menetapkan 

                                                 
22

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), 82. 
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Anggota Majelis yang nantinya bertugas melakukan 

pemeriksaan perkara. 

5. Setelah menunjuk mediator, majelis hakim 

melakukan penundaan proses persidangan dengan 

tujuan memberikan kesempatan bagikedua belah 

pihak untuk menjalani mediasi. 

6. Pihak berperkara memasuki ruang mediasi 

bersamaan dengan mediator guna menjalani proses 

mediasi. 

7.  Mediator melakukan pemerikasaan terhadap 

identitas para pihak dan menggali permasalahan apa 

yang dihadapi para pihak sehingga terjadi konflik 

8. Apabila langkah mediasi menemukan titik temu 

maka kedua belah pihak diminta untuk 

menandatangi akta perdamaian dan disaksikan oleh 

mediator. 

9. Apabila langkah mediasi gagal maka mediator 

menetapkan tanggal untuk proses sidang 

selanjutnya. 

10. Kedua belah pihak menghadap kepada hakim tepat 

di hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya dan 

memberikan laporan kepada hakim bahwa proses 

mediasi gagal. 
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11. Mediator diharuskan untuk memberi laporan secara 

tertulis pada hakim bahwa mediasi yang dilakukan 

gagal. 

12. Jika dalam mediasi jumlah tergugatnya lebih dari 

satu, dan yang hadir hanya beberapa saja, maka 

mediasi tidak dapat dilakukan. Pihak yang tidak 

hadir harus dilayangkan surat panggilan lagi secara 

pantas. Namun jika tergugat tetap tidak hadir setelah 

dipanggil secara pantas, maka mediasi berjalan 

hanya dengan pihak yang hadir saja tidak menunggu 

pihak yang tidak hadir. Sedangkan  pihak 

berperkara yang tidak hadir dalam mediasi, maka 

ketidakhadiran para pihak untuk mediasi dicatat 

oleh mediator dalam berita acara sidang hakim dan 

juga putusan. Mediasi denga hasil akta perdamaian 

tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali.  Putusan perdamaian ini 

memiliki kekuatan yang sama dengan putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dimana jika 

diingkari dan tidak dilaksanakan, para pihak bisa 

meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama 

yang bersangkutan. 
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C. Proses Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2008 

Regulasi Mahkamah Agung yang mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 

2008 mengenai proses mediasi di pengadilan 

merupakan instrumen efektif guna mengantisipasi 

menumpuknyakasus di pengadilan, dan juga sebagai 

upaya maksimalisasi fungsi lembaga pengadilan 

sebagai upaya menyelesaikan sengketa.
23

Pada setiap 

sengketa perdata yang dibawa ke ranah pengadilan 

tingkat pertama wajib menempuh langkah mediasi 

dengan bantuan  hakim mediator ataupun non hakim 

mediator. Para pihak yang berperkara sesuai dengan 

prosedur mediasi di pengadilan, melakukan mediasi 

pada hari sidang pertama. Jika hakim melanggar atau 

tidak menempuh prosedur mediasi, maka putusan 

hakim dinyatakan  batal demi hukum (pasal 2 ayat 3 

PERMA No. 1 Tahun 2008). 

Relasi yang dibangun dan diterapkan dalam 

mediasi tidak lain adalah sebagai cara  meletakkan 

komunikasi pada tingkat yang seharusnya. Didalamnya 

juga terdapat tekhnik untuk memperhatikan tanggapan 

                                                 
23

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI 
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lawan bicara dan menyesuaikan komunikasi yang 

dibangun dengan lawan bicara pada situasi yang 

dihadainya.
24

Dengan adanya proses mediasi maka relasi 

komunikasi dapat dilakukan secara fair.  

Namun demikian, relasi yang dibangun 

sebenarnya juga tidak bisa dijadikan standar terjalinnya 

komunikasi yang baik. Mereka yang terlibat dalam 

sengketaacapkali mengalami sedikit ketegangan dan 

terkadang  juga tidak mendengarkan dengan baik apa 

yang disampaikan mediator. Setelah proses komunikasi 

atau kesepakatan di dalam mediasi telah dilakukan dan 

putusannya mencapai kesepakatan, maka para pihak 

dapat meminta penetapan pada mediator dalam bentuk 

akta perdamaian. Namun, jika tidak berhasil mencapai 

kesepakatan antara kedua belah pihak maka mediator 

wajib memberi pernyataan secara tertulis bahwa proses 

mediasi gagal. Maka tahap selanjutnya, penyelesaian 

perkara di meja persidangan  dilanjutkan sebagaimana 

hukum acara sidang biasa.
25

 

                                                 
24

Muksin Jamil, Mengelolah Konflik Membangun Damai:Teori 

Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik, ct. I, 

(Semarang:Walisongo Media Center, 2007), 137. 
25

Nurmaningsih Amrina, Mediasi Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 

2011), 59. 
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Terdapat kekhususan PERMA No. 1 Tahun 

2008, adapun untuk selengkapnya adalah sebagaimana 

tertulis berikut init: 

1. Mengatur hak dan kewajiban pihak yang berkonflik 

2. Pihak yang berkonflik berhak untuk menentukan  

mediator dengan beberapa pertimbangan 

sebagaimana berikut ini:  

a. Mediator yang dipilih bukanlah hakim yang 

memeriksa perkara pada ksus tersebut, bukan 

advokat, dan bukan pula akademisi hukum. 

b. Boleh memilih mediator dengan profesi bukan 

hukum namun dianggap mampu menyelesaikan 

perkara dan memiliki pengalaman terkait kasus 

yang dihadapi. 

c. Hakim majelis pemeriksa perkara. (pasal 8 ayat 

1) Pihak yang berkonflik harus segera 

menyampaikan mediator yang dipilih kepada 

ketua Majelis Hakim.Jika setelah jangka waktu 

maksimal dua hari kerja dan ternyata para pihak 

tidak dapat menentukan siapa mediator yang 

dipilih, maka para pihak diharuskan untuk 

menyampaikan kegagalan mereka dalam 
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menentukan mediator kepada Ketua Majelis 

Hakim (Pasal 11 Ayat 2 dan 4). 

Pihak yang berperkara harus melalui prosedur 

mediasi dengan tujuan baik. Jika ada salah satu pihak 

yang memiliki niat tidak baik selama menempuh proses 

mediasi, maka pihak lainnya boleh memutuskan 

berhenti dan tidak melanjutkan  proses mediasi (Pasal 

12). Jika proses mediasi menghasilkan sebuah 

kesepakatan maka pihak berperkara wajib merumuskan 

secara tertulis kesepakatan yang dicapai dengan bantuan 

mediator dan menandatangani nota kesepakatan 

tersebut bersamaan dengan mediator (Pasal 17 ayat 1).  

Jika selama menjalani prosedural mediasi 

tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka 

para pihak diharuskan untuk menyampaikan secara 

tertulis. Pernyataan tersebut berisi kesiapan para pihak 

untuk menyetujui kesepakatan yang diputuskan oleh 

kuasa hukum meskipun tanpa kehadirannya. Kemudian 

para pihak diharuskan menghadap kembali kepada 

hakim pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk 

menginformasikan kesepakatan perdamaian (Pasal 17 

ayat 2 dan 4).  



36 

36 

Para pihak dapat mengajukan kepada hakim 

agar kesepakatan perdamaian yang telah disepakati 

diperkuat dalam bentuk akta perdamaian, namun 

seandainya para pihak tidak menginginkan untuk 

merumuskan akta perdamaian ini maka dalam 

kesepakatan tersebut harus memuat klausul pencabutan 

gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara 

sudah selesai dan tidak dilanjutkan ke tahapan 

selanjutnya (Pasal 17 ayat 5 dan 6).
26

 

Adapun untuk jangka waktu mediasi memiliki 

limitasi waktu yang telah disepakati diantaranya adalah 

sebagai berikut ini: 

a. Durai yang dibutuhkan untuk mediasi maksimal 40 

hari kerja. Terhitung semenjak mediator dipilih oleh 

para pihak ataupun semenjak mediator ditunjuk oleh 

ketua majlis hakim dan atas dasar kesepakatan yang 

disetujui para pihak. 

b. Apabila setelah 40 belum menemukan keputusan 

namun masih ada harapan untuk diskusi maka 

durasi mediasi dapat ditambah maksimal 14 hari 

kerja terhitung semenjak berakhir masa 40 hari. 

                                                 
26

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang 
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c. Durasi yang dibutuhkan selama proses mediasi tidak 

termasuk durasi waktu untuk pemeriksaan perkara. 

d. Jika diperlukan dan memang disepakati oleh para 

pihak, mediasi dapat dilaksanakan dengan jarak 

jauh menggunakan alat komunikasi. Sedangkan 

biaya mediasi meliputi biaya pemanggilan mediasi 

kepada para pihak untuk hadir dalam proses 

mediasi. Biaya tersebut dibebankan kepada para 

pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. 

Aturan lain menjadi berbeda jika para pihak 

menyepakati untuk berdamai, maka biaya perkara 

ditanggung kedua belah pihak atau sesuai 

kesepakatan. Dan jikaproses mediasi gagal maka 

biaya dibebankan kepada yang kalah.
27

 

D. Teori Penyelesaian Sengketa Dalam Berbagai 

Persepktif 

1. Teori Mediasi dalam Pandangan Dean G. Pruitt 

dan Jeffrey Z. Rubin 

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin 

menyampaikan teori mengenai teori penyelesaian 
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sengketa. Terdapat 5 (lima) teori penyelesaian 

sengketa, yaitu:
28

 

a. Contending (bertanding), adalah sebuah teori 

mediasi yang mencoba untuk mengambil sebuah 

solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak 

dibanding pihak yang lainnya. 

b. Yielding (mengalah), adalah sebuah teori mediasi 

yang mengesampingkan aspirasi pribadi dan 

bersedia menerima kekurangan dari proses 

tersebut meskipun hal tersebut sangat diinginkan. 

c. Problem solving (pemecahan masalah), adalah 

sebuah teori mediasi yang mencari alternatif 

yang dianggap mampu memuaskan dari kedua 

belah pihak. 

d. With drawing (menarik diri),adalah sebuah teori 

mediasi memilih untuk menjauhi situasi konflik, 

baik itu secara fisik maupun psikologis.  

e. In action (diam), adalah sebuah teori mediasi 

dengan tidak melakukan apapun selama 

pendampingan. 

                                                 
28

 Pruitt, Dean G & Z. Rubin. (2004). Konflik Sosial. Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar 
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Dalam berbagai literatur, teori penyelesaian 

sengketa juga disebut dengan teori konflik. Adapun 

konflik sebagaimana tercatat dalam kamus bahasa 

Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan 

pertentangan. Konflik adalah perselisihan pendapat 

dan perbedaan paham antara dua pihak tentang hak 

dan kewajiban ketika dalam keadaan yang sama. 

Arti darikonflik itu sendiri disampaikan oleh Dean 

G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik 

merupakan persepsi tentang perbedaan kepentingan 

(perceived divergence of interest), atau suatu 

kepercayaan bahwa pendapati pihak-pihak yang 

berkonflik tidak dicapai secara spontan (secara 

serentak).
29

 

Pruitt dan Rubin menyatakan konflik 

sebagai sebuah perbedaan kepentingan atau tidak 

dicapainya kesepakatan antar para pihak. Maksud 

Perbedaan kepentingan adalah berlainannya 

keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. 

Misalnya, Fulan sebagai salah satu penerima hak 

waris, menginginkan harta warisan yang ada dijual 

                                                 
29

 Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan Mediasi. Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No. 
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saja, namun penerima hak waris lainnya sebut saja 

Fulanah menolak untuk menjual rumah itu dijual 

dengan alasan banyaknya kenangan bergaraha yang 

terukir dalam rumah tersebut. Jika tidak segera 

didamaikan, maka konflik ini akan menjadi sebuah 

permasalahan besar karena perbedaan kepentingan 

antar satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. 

Konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

sosial, konflik akansenantiasa hadir seiring dengan 

keberadaan manusia. Dimana manusia dalam  

menjalankan kegiatannya yang selalu berinteraksi 

dengan manusia lainnyabaik interaksi personal 

maupun kelompok. Kovach merumuskan konflik 

sebagai sebuah perjuangan baik spiritual maupun 

mental manusia yang berkaitan dengan perbedaan 

berbagai prinsip, pernyataan dan pendapat yang 

tidak sejaan dan berlawanan antara satu dengan 

yang lain.
30

 

Bersumber dari asal muasal munculnya 

konflik, maka dirumuskan  dua teori konflik, yaitu 

                                                 
30

 Absori. (2014). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : 

Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan 

Partisipatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press 
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teori fungsionalisme struktural dan teori pendekatan 

konflik, yaitu :
31

 

a. Teori fungsionalisme struktural adalah sebuah 

teori yang menyatakan bahwa masyarakat pada 

dasarnya terikat pada dasar “kata sepakat” para 

anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan 

tertentu. Teori fungsionalisme struktural ini 

mampu mengatasi perselisihan pendapat dan 

kepentingan di antara para anggota masyarakat. 

Dalam konteks ini, masyarakat adalah sebuah 

sistem yang secara fungsional terikat ke dalam 

suatu bentuk equilibrium. Masyarakat 

diletakkan pada posisi suatu sistem dari bagian-

bagian yang tidak bisa dipisahkan antara bagian 

satu terhadap yang lain. Oleh sebab itu, relasi 

saling mempengaruhi antara bagian-bagian 

tersebut memiliki sifat ganda dan timbal balik.  

Melalui teori fungsionalisme struktural ini 

dinyatakan bahwa meskipun integrasi sosial 

tidak pernah bisa dapat digapai hingga level 

sempurna, akan tetapi dari segi fundamental 

                                                 
31

 Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan 

Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. Lex Jurnalica, 14 

Nomor 1. 
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sistem sosial selalu cenderung menuju ke arah 

equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasi 

sosial mampu menggapai perubahan-perubahan 

yang bersumber dari luar dan cenderung 

memelihara dan memastikan agar perubahan-

perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai 

dampaknya hanya akan mencapai level derajat 

yang minimal. Meskipun berakibat pada 

disfungsi, ketegangan-ketegangan dan 

penyimpangan-penyimpangan melalui proses 

panjang teratasi dengan sendirinya melalui 

penyesuaian-penyesuaian dan proses 

institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi 

sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak 

akan pernah tercapai, namun setiap sistem soaial 

akan senantiasa berproses ke arah sana.  

b. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang 

beranggapan bahwa, setiap masyarakat 

senantiasa berubah dan perubahan itu tidak 

pernah berakhir karena perubahan sosial 

merupakan gejala yang inheren pada setiap 

masyarakat, setiap masyarakat mengandung 

konflik di dalam dirinya karena konflik 
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merupakan gejala yang inheren pada setiap 

masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat 

memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan 

perubahan perubahan sosial, dan setiap 

masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan 

dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah 

orang yang lain. Dengan kata lain, konflik 

bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik 

timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang 

saling bertentangan dalam masyarakat secara 

internal yang terjadi akibat pembagian otoritas 

tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola 

pemisahan antara masyarakat yang memiliki 

otoritas dan yang tidak memilikinya. 

Pembagian otoritas yang dikotomis 

merupakan faktor pemicu timbulnya konflik sosial 

dalam masyarakat. Pembagian kekuasaan dapat 

menimbulkan kepentingan-kepentingan yang 

berlawanan antara satu dan lainnya. Pihak yang 

menempati posisi sebagai pemegang otoritas dan 

yang tidak memiliki otoritas, memiliki kepentingan 

yang berlawanan satu sama lainnya. Pihak yang 

memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status 
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quo, sedangkan yang tidak memiliki otoritas akan 

berusaha mengubah status quo mereka.  

Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas 

pada satu pihak, semakin berkurang pula otoritas 

pada pihak yang lain. Konsep tersebut menegaskan 

bahwa pendekatan konflik merupakan suatu gejala 

yang serba hadir dalam setiap masyarakat dan selalu 

inheren dalam diri setiap masyarakat. Konsep atau 

model ideal kebijakan dapat dilakukan hanya untuk 

mengatur dan mengendalikan konflik yang terjadi 

agar tidak akan terbentuk dalamkekerasan 

(violence) serta berkepanjangan tanpa penyelesaian 

yang mampu memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum. Dalam kaitan dengan konflik 

agraria/pertanahan, teori tentang konflik sangat 

relevan sebagai salah satu konsep guna mendukung 

model-model yang dianggap lebih layak. Hal 

tersebut, karena masalah sengketa pertanahan 

merupakan salah satu masalah yang sering muncul 

dan cenderung disertai tindakan kekerasan.
32
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Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan 

Jeffrey Z.Rubin, dalam jurnal NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020), 
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Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait 

sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui 

jalur pengadilan yang dapat dipastikan memerlukan 

waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya 

terdapat jalur penyelesaian lain yang belum banyak 

diketahui masyarakat luas yaitu mediasi di kantor 

pertanahan setempat. Dalam perkembangannya, 

mediasi mulai sering dijadikan salah satu pilihan 

dalam menyelesaian sengketa di bidang 

pertanahan.
33

 

2. Teori Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di 

Indonesia 

Stuart  M.  Widman  menyebut  mediasi  

penal  sebagai  “process  whith a mediator 

facilitates communication and negotiation between 

parties to assist them in reaching a voluntary 

agreement regarding their dispute”. Demikian juga 

M. William Baker, menyebutkan mediasi penal 

sebagai “process of  bringing victims and offender ti 

reach a mutual agreement regarding  restitution  
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would  become  the  norm.”
34

 Dengan  demikian  

mediasi penal merupakan penyelesaian perkara 

pidana yang dilakukan tanpa  melalui  jalur  sistem  

peradilan  pidana,  tetapi  dengan  melibatkan  

korban,  pelaku  dan  pihak  ketiga sebagai  

mediator  yang  dilakukan  secara  musyawarat  

untuk  mencapai  penyelesaian  yang  bersifat  win-

win solution. 

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, 

mediasi penal   merupakan penyelesaian perkar 

pidana melalui musyawarah dengan bantuan 

mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku 

beserta   orang tua dan perwakilan masyarakat, 

dengan tujuan pemulihan   bagi korban, pelaku, dan 

lingkungan masyarakat.
35

Menurut  Sahuri  Lasmadi, 

prinsip-prinsip yang terkandung di dalam mediasi 

penal adalah 

a. Pertama perlu adanya seorang mediator dalam 

penanganan konflik. Mediator haruslah seorang 

                                                 
34

Salman Luthan, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan 

Pidana”, makalah  disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, 

hlm. 5. 
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DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal:  

Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia (Depok: 
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yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat 

dalam  konflik  dengan  mengedepankan  proses  

komunikasi. 

b. Kedua mengutamakan kualitas proses.  Dalam 

mediasi   perlu ditekankan intensitas dan 

kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. 

Proses diarahkan untuk membangun kesadaran 

masing-masing pihak untuk saling  menghargai  

sehingga  tercapai  win-win solution.  

c. Ketiga, proses bersifat informal.  Mediasi penal 

merupakan suatu proses yang informal, tidak 

bersifat  birokratis,  menghindari  prosedur 

hukum yang ketat, sehinga para pihak yang 

terlibat merasa dihargai 

d. Keempat semua  terlibat  dalam  proses.  Para 

pihak  (pelaku  dan korban) tidak dilihat sebagai 

objek dari prosedur hukum pidana, tetapi  lebih  

sebagai  subjek  yang  mempunyai  

tanggungjawab  pribadi  dan  kemampuan  untuk  

berbuat  para  pihak  ditanamkan  budaya  malu 

dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan 
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jika proses mediasi telah berhasil semua pihak 

tidak merasa dipermalukan.
36

 

Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal 

itu bersifat fleksibel, baik mengenai prosesnya 

maupun para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal 

ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip serta 

filosofi yang mendasari penyelesaian  perkara  

melalui  mediasi  penal,  yang  pada  dasarnya  

bermuara  pada  tercapainya  kesepakatan  di  antara  

para pihak  yang  didasarkan  pada  win-win  

solution, sehingga  tercipta  kedamaian  dan  

harmoni di dalam masyarakat. 

Dalam perkembangan wacana teoretik 

maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana 

di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk  

menggunakan  mediasi  pidana  atau  penal  sebagai  

salah  satu  alternatif   penyelesaian  masalah  di  

bidang  hukum  pidana.
37

 

Bagaimana dengan di Indonesia? Konsep 

penyelesaian perkara melalui mediasi  penal di  satu  

                                                 
36

Sahuri  Lasmadi,  “Mediasi   dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  

Indonesia”,  makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 
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sisi  menunjukkan  kesesuaian dengan karakteristik  

masyarakat  Indonesia  yang  masih  

mengedepankan prinsip  musyawarah  mufakat  

dalam  menyelesian  berbagai permasalahan. Di sisi 

lain perlu adanya pengaturan sehingga dapat 

menjamin asas kepastian  hukum.  Selain  aspek  

legalitas  atau  kepastian  hukum,  penyelesaian  

perkara  pidana  melalui  mediasi  penal  juga  harus  

dapat  memenuhi  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan,  

sebagai  asas  yang  seharusnya  melakat  dalam  

keputusan  hukum,  sebagaimana  pendapat  Gustav  

Radbruch,  bahwa  hukum  merupakan  suatu  unsur  

ke-budayaan,  maka  hukum  seharusnya  

mewujudkan  nilai-nilai  dalam  kehidupan nyata. 

Ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada 

pengertian hukum, pertama ialah keadilan dalam 

arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan 

pengadilan.  Kedua adalah tujuan keadilan atau  

finalitas,  yaitu  sesuatu  yang  menimbulkan  

kebaikan  atau  manfaat. Ketiga, adalah nilai 

kepastian hukum atau legalitas.
38
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3. Teori Mediasi dalam Agama Islam 

Al-Qur‟an dan Hadist telah memberikan 

tawaran dalam penyelesaian sengketa di pengadilan 

melalui dua cara, yaitu pembuktian (adjudikatif) dan 

perdamaian (sulh). Sulh merupakan salah suatu 

proses penyelesaian perkara, yang dalam 

prakteknya, para pihak bersepakat untuk 

menyelesaikan perkara yang mereka alami secara 

damai, tanpa dilanjutkan ke dalam persidangan. 

Selain dari itu, sulh juga merupakan kesempatan 

kepada pihak yang bersengkata untuk mencari jalan 

terbaik dalam perkara yang mereka jalani, 

sertapenyelesaian perkara mereka tersebut tidak 

direpotkan dengan proses pembuktian. Sulh juga 

merupakan anjuran dari firman Allah. 

َوِاِن اْمرَاٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشْوزًا اَْو ِاْعرَاًضا َفََل ُجَناَح 
ٌر  نَ ُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخي ْ َعَلْيِهَما اَْن يُّْصِلَحا بَ ي ْ

َوِاْن ُُتِْسنُ ْوا َوتَ ت َُّقْوا فَِانَّ اللَّّٰه َكاَن  َواُْحِضَرِت اْْلَنْ ُفُس الشُّحَّ
رًا  ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ

 

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir 

suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak 

acuh, maka keduanya dapat mengadakan 
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perdamaian yang sebenarnya, dan 

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya 

kikir. Dan jika kamu memperbaiki 

(pergaulan dengan istrimu) dan memelihara 

dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak 

acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. 

 

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan 

bahwa dalam perjalanan rumah tangga, pasti ada 

permasalahan, dan permasalahan tersebut, tidak 

harus diselesaikan di pengadilan. Allah 

mengajarkan untuk sulh (damai) untuk 

menyelesaikan berbagai perkara sebelum masuk 

ranah pengadilan. Sehingga menjadi pelajaran 

kepada umat manusia, untuk selalu diselesaikan 

secara damai dalam setiap perkara yang 

dialaminya.
39

 

Islam sangat menekankan perdamaian 

kepada siapapun yang berkonflik, firman Allah: 
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نَ ُهَما فَِاْن  َتتَ ُلْوا فََاْصِلُحْوا بَ ي ْ ِ ِمَن اْلُمْؤِمِنْْيَ اق ْ َفٰتّٰ َوِاْن طَاۤىِٕ
ىُهَما َعَلى اْْلُْخرّٰى فَ َقاتُِلوا الَِِّتْ تَ ْبِغْي َحّتّّٰ  بَ َغْت ِاْحدّٰ

نَ ُهَما بِاْلَعْدِل  ِه فَِاْن فَۤاَءْت فََاْصِلُحْوا بَ ي ْ َء ِاٰلّٰ اَْمِر اللّّٰ َتِفيْۤ
 َواَْقِس ُْوا ِانَّ اللَّّٰه  ُِ ُّ اْلُمْقِسِ ْْيَ 

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang 

mukmin berperang, maka damaikanlah 

antara keduanya. Jika salah satu dari 

keduanya berbuat zalim terhadap 

(golongan) yang lain, maka perangilah 

(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah. 

Jika golongan itu telah kembali (kepada 

perintah Allah), maka damaikanlah antara 

keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. 

Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang 

berlaku adil. 

 

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan 

dalam hidup manusia yang umumnya diakui di 

semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan 

kemudian dikukuhkan kedalam sebuah institusi 

yang bernama hukum, maka hukum itu harus 

mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat 

diselenggarakan secara seksama di tengah 

masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim paling 

berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan 
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keadilan tersebut selain melakukan pendekatan 

kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa 

yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat 

dilakukan pada tahap perdamaian.
40

 

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi 

adalah jalan terakhir, akan lebih baik jika itu tidak 

dilalui. Oleh karenanya Islam menerapkan prosedur 

penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan, 

diantaranya konsep ash-shulh, al-ibrâ‟, al-ishlâh, 

al-tahkîm, dan al-„afwu.
41

 

Mediasi dengan pengertian di atas 

sepadandengan konsep at-tahkîm (selanjutnya 

disebut tahkîm) dalam hukum Islam. Secara umum, 

tahkîm adalah kesepakatan para pihak yang 

bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa 

tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pengetian ini 

sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai 

                                                 
40

Lailatu Arofah, “perdamaian dan bentuk lembaga damai di 

pengadilan agama sebuah tawaran alternatif”, Mimbar Hukum, No. 63, 

hlm. 43. 
41

Shafwat Ewad Kablu, Qadha‟us-sulh wa Atsaruh fi 

Inha‟ilKhushumat fisy- Syari‟ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah, 

http:// sjsudan.org/index.php?a=a〈 =ar/ diakses pada 15/11/2013Shafwat 

Ewad Kablu, Qadha‟us-sulh wa Atsaruh fi Inha‟ilKhushumat fisy- 

Syari‟ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah, http:// 

sjsudan.org/index.php?a=a〈 =ar/ diakses pada 12/03/2022  
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salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai 

penengah.
42

Akan tetapi memiliki perbedaan yang 

cukup mendasar jika dibandingkan dengan mediasi 

yang sudah terintegrasikan kedalam proses di 

lembaga peradilan seperti di Indonesia.  

Lain halnya dengan istilah lain yang telah 

penulis sebut di atas; Shulh merupakan akad atau 

perjanjian perdamaian yang langsung dilaksanakan 

oleh para pihak tanpa melibatkan hakam (wasit) 

sebagai penengah; ibrâ‟ adalah penghapusan 

tanggungan secara total oleh pihak pemegang hak; 

ishlâh lebih dipahami sebagai bagian inti dari proses 

tahkîm, bukan sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa; sementara „afwu adalah penyelesaian 

sengketa dengan cara meminta dan memberi maaf 

dari para pihak yang bersengketa dan menjadi 

bagian dari perdamaian.
43

Atas dasar itu penulis 

memfokuskan pembahasan pada tahkîm sebagai 

konsep mediasi dalam hukum Islam. 

 

                                                 
42

H. M. Ishom El-Saha, Arbitrase Syari‟ah, (Tangsel: Pustaka 

MMC, 2012), hlm. 4 
43

Shafwat Ewad Kablu, Op Cit. 
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4. Konsep Tahkim dalam Agama Islam 

Secara bahasa tahkîm merupakan derivasi 

dari akar kata hukum yang memiliki arti dasar 

hukum. Setelah diderivasikan tahkîm memiliki arti 

“menjadikan seseorang sebagai juru hukum 

(hakam)”.
44

 Al-Allamah Ibnu Mandzhur 

menjelaskan arti kalimat wa hakkamuhu bainahum 

memiliki makna amaruhu an yahkuma (mereka 

meminta dia untuk mengambil keputusan hukum di 

antara mereka).
45

 Pengertian tahkîm secara 

etimologis di atas erat kaitannya dengan pengertian 

terminologisnya. Secara terminologi, tahkîm dapat 

diartikan dengan bersandarnya dua orang yang 

bertikai (bersengketa) kepada seorang yang mereka 

ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan 

pertikaian mereka (para pihak).
46

 

Menurut Majallah al-Ahkâm al-„Adliyyah 

(Kitab Undang-Undang Hukum Dinasty Islam 

Othman), tahkîm adalah pengangkatan seseorang (di 

                                                 
44

Majma‟ Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu‟jam al-Wasith, (Kairo, 

Syirkah al-I‟lanat asy-Syarqiyah, 1985) juz I, hlm. 197 
45

Al-Allamah Ibnu Mandzhur, Lisan Al-Arab, (Kairo, Dar al-

Hadits, 2003), jilid II, hlm. 541 
46

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: sinar 

Grafika, 2000), hlm. 186 
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luar Qâdhi) menjadi juru hukum oleh para pihak 

yang bersengketa atas dasar sukarela untuk 

memutuskan sengketa tersebut. Juru hukum tersebut 

dinamakan hakam atau muhakkam.
47

Dalam 

pandangan Wahbah AzZuhaili, tahkîm ialah 

penyerahan keputusan hukum oleh para pihak 

kepada pihak lain untuk memutus pertentangan 

yang terjadi diantara mereka sesuai hukum syara.
48

 

Menurut Syekh Muhammed Irfat ad-Dasuqi, 

tahkîm adalah proses pengambilan hukum yang 

dilakukan oleh pihak netral (hakam) yang cakap 

hukum, muslim, dan sudah dewasa, bukan sebagai 

kuasa Qâdhi, untuk memberi keputusan bagi para 

pihak yang bersengketa dalam hal sengketanya. 

Sementara menurut AlMawardi, tahkîm diartikan 

dengan pengankatan seorang hakam dari kalangan 

rakyat biasa oleh dua pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan sengketanya, di suatu daerah yang 

terdapat seorang qâdhi maupun daerah yang tidak 

terdapat seorang qâdhi. Ketika Sahabat Umar Bin 

Khattab ra. berselisih dengan Sahabat Ubay Bin 

                                                 
47

Al-Majallah al-„Adliyah, pasal 1790 
48

Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 2003), juz VIII, hlm. 365 
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Ka‟ab ra., mereka berdua meminta keputusan 

hukum pada Sahabat Zaid Bin Tsabit ra.
49

 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh 

para pakar hukum Islam (Fuqaha‟) itu dapat 

digarisbawahi, bahwa tahkîm adalah bentuk 

penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal 

dengan cara mengangkat seorang hakam/ 

muhakkam, di luar hukum pidana. Tahkîm 

kedudukannya lebih rendah dari pengadilan, karena 

keputusan yang dihasilkan forum ini hanya 

mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya 

pada permasalahan yang di sengketakan saja.
50

 

Unsur pokok tahkîm adalah para pihak yang 

bersengketa, kesepakatan para pihak untuk 

menghindari peradilan dalam menyelesaikan 

sengketa dan kesepakatan menyelesaikannya 

melalui tahkîm, hakam (mediator) yang menjadi 

penengah para pihak dalam menyelesaikan sengketa 

                                                 
49

Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub 

alIlmiyah, 1994), juz XVI, hlm. 325 
50

Muhammed al-Babaruti, al-Inayah Syarh al-Hidayah, (www.al-

islam.com), juz X, hlm. 295 
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mereka, dan sengketa itu sendiri.
51

 Masing-masing 

unsur harus memenuhi syarat agar tahkîm bisa 

dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum. 

Menurut Al-Mawardi, keputusan yang lahir dari 

forum tahkîm akan memiliki kekuatan hukum untuk 

bisa dieksekusi bila memenuhi empat syarat: 

a. Hakamnya adalah orang yang memiliki 

kemampuan ijtihad atau menguasai sumber 

sengketa dengan segala aspeknyaj jika syarat ini 

tidak terpenuhi keputusan yang dihasilkan batal 

demi hukum.  

b. Keberadaan hakam harus disepakati para pihak 

secara sukarela, kerelaan ini harus terus ada 

sampai proses pengambilan keputusan. 

c. Perkara yang disengketakan merupakan perkara 

tertentu. Kaitannya dengan hal ini, Al-Mawardi 

menyebutkan ada perkara yang bisa di-tahkîm-

kan yaitu hak-hak kebendaan, akad pertukaran, 

dan perkara yang bisa di laksanakan „afw dan 

ibrâ‟. Ada perkara yang tidak bisa di-tahkîm-kan 

yaitu perkara yang secara khusus hanya bisa 

                                                 
51

Husain Musa Raghib, dalam mausu‟ah al-Iqtishad alIslami fil-

Masharif wan-Nuqud wal-Aswaq al-Maliyah, (Kairo: Dar as-Salam, 

2009), jilid V, hlm. 344 
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diputuskan oleh qâdhi (hakim peradilan formal) 

dengan paksa. Dan ada pula perkara yang masih 

diperdebatkan bisa dan tidaknya dimasukkan 

dalam obyek tahkîm, yaitu, nikah, li„ân, qadzaf, 

dan qishâsh. 

d. Syarat yang terkait dengan mengikat atau 

tidaknya keputusan hakam bagi para pihak. Ada 

tiga pendapat menykapi hal ini, ketiga pendapat 

ini bersumber dari Imam Syâfi‟i; pertama, 

keputusan itu tidak mengikat kecuali ada 

kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri 

dengan putusan tsb. Pasca keluarnya putusan, 

logikanya adalah apa yang di awali dengan 

pilihan bebas di akhiri dengan pilihan bebas 

pula. Pendapat ini muncul dalam buku ikhtilâf 

al-„irâqiyin. Kedua, keputusan hakam mengikat 

para pihak dan keterikatan ini tidak tergantung 

pada sikap para pihak pasca keluarnya putusan. 

Ini merupaka pendapat mayoritas kalangan 

Madzhab Syafi‟iyah. Pendapat ini didasarkan 

pada Hadits Nabi “barang siapa memberi 

putusan kepada dua orang yang telah saling 

merelakan (dihakimi olehnya) kemudian ia tidak 
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adil kepada keduanya, maka ia terkena laknat 

Allah”. Ancaman yang ada dalam Hadits 

tersebut menunjukkan bahwa keputusan juru 

hukum tersebut mengikat. Dan ketiga, pilihan 

jalur tahkîm yang diambil para pihak memiliki 

implikasi keterikatan hukum dengan 

terlaksananya tahkîm tersebut. Artinya ketika 

putusan telah diambil putusan itu mengikat para 

pihak, dan ketika belum diambil statusnya masih 

digantung pada pilihan para pihak. Nah, jika 

setelah keluarnya putusan para pihak masih 

tetap memiliki hak pilih, itu artinya tahkîm 

menjadi sia-sia.
52

 

5. Konsep Shulh dalam agama Islam 

Shulh adalah suatu akad yang diadakan untuk 

menghilangkan pertentangan. Dengan kata lain, 

shulh, sebagaimana definisi dari kalangan Madzhab 

Hambaliyah, adalah perjanjian untuk mencapai 

perdamaian antara pihak yang bertentangan.
53
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Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub 

alIlmiyah, 1994), juz XVI, hlm. 325 
53

Muhammed az-Zuhaili, at-Tandzhim al-Qadha‟i fil-Fiqh al-

Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002) hlm, 168 
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Shulh akan menghasilkan klausul 

perdamaian. Kesepakatan yang dicapai dalam shulh 

sangat beragam, tergantung pada keinginan para 

pihak. Dari ragam inti kesepakatan itu akan menarik 

akad shulh dan memasukkannya kedalam beberapa 

akad; ada yang semakna dengan akad jual-beli, akad 

hibah, akad sewa, akad peminjaman, akad ibra‟ 

(pembebasan seluruh beban) atau alhathithah 

(pembebasan sebagian beban), dan akad 

salam.
54

Akad shulh yang telah bergeser makna 

menjadi akad lain harus mengikuti ketentuan hukum 

akad-akad lain tersebut.  

Contoh penggunaan akad shulh seperti 

dalam Penyelesaian sengketa wanprestasi yang 

terjadi pada pembuatan sumur bor dengan sistem 

borongan.
55

 Dalam kasus tersebut dilihat dari segi 

macam-macamnya akad perdamaian (Shulh) 

bahwasannya penyelesaian wanprestasi dalam 

pembuatan sumur bor antara pemilik jasa 
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Muhammed az-Zuhaili, at-Tandzhim al-Qadha‟i fil-Fiqh al-

Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002) hlm, 176. 
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 Chabibi, Mochammad Achsanul. Penyelesaian sengketa 

wanprestasi dalam pembuatan sumur bor dengan sistem borongan 

menurut KUH Perdata dan As-Shulh: Studi di Kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, 2021. 
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pengeboran dengan konsumennya yang terjadi 

dikecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 

temasuk kedalam perdamaian dalam hal muamalah 

dimana wanprestasi terjadi dalam hal sewa-

menyewa jasa ataupun dalam fiqh muamalah 

disebut dengan (akad Ijarah).
56

 

Dari pemaparan singkat di atas, akad shulh 

dapat dibedakan dari tahkîm dalam beberapa hal 

berikut: 

1. Shulh secara lebih dini menghentikan 

perselisihan dan menghentikan seluruh 

tahapannya karena dilakukan langsung oleh 

para pihak dan selesai tanpa melibatkan pihak 

ketiga. Berbeda dengan tahkîm, ia menjadi 

bagian dalam tahapan penyelesaian sengketa.
57

 

2. Hasil keputusan forum tahkîm merupakan 

putusan hukum resmi, sementara shulh 

menghasilkan akad berdasarkan sukarela dari 

para pihak.
58

 

3. Dalam shulhi usaha dari salah satu pihak atau 

keduanya untuk menurunkan haknya (tanazul) 

                                                 
56

 Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si. , Fiqh Muamalah, h. 176. 
57
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58
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sebagai langkah kompromistis. Adapun tahkîm 

tidak ada unsur seperti itu.
59

 

4. Tahkîm meniscayakan keterlibatan pihak ketiga 

yang netral sebagai penengah yang bertugas 

memandu penyelesaian perkara, sementara 

shulh adalah hubungan akad dengan mana para 

pihak merupakan pelaku langsung akad 

tersebut, tanpa kehadiran pihak ketiga. 

 

E. Efektifits Hukum 

1. Pengertian Efektifitas Hukum 

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang 

efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang 

Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 

norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang 

harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh 

norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi 

dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas 

hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat 

sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana 
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Op. Cit. Shafwat Ewad Kablu, Qadha‟us-sulh.6 
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mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu 

benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
60

 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang 

mengandung pengertian dicapainya keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 

hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. 

Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas 

mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah 

pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.61 
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 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 
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2. Teori Efektifitas Hukum 

Teori Efektifitas (Soerjono Soekanto) Hukum 

sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap 

tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir 

yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, 

sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. 

Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai 

sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). 

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-

empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai 

tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, 

yang mempunyai tujuan tertentu. 

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita 

hukum dapat diketahui apabila seseorang 

menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil 

atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya 

diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur 

sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai 

dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum 

artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan 

yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah 

satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya 

masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan 
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mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi 

tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi 

positif, yang maksudnya adalah menimbulkan 

rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan 

tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.62 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini 

adalah penelitian empiris karena dalam hal ini peneliti 

mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam 

masyarakat khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena 

sesuai dengan judul yang diangkat dan tujuan yang akan 

dicapai. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

para informan dan perilaku yang diamati. Berdasarkan 

pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta serta 

karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini 

berusaha menggambarkan pandangan mediator di 

67 
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wilayah Pengadilan Agama Ponorogo tentang 

bagaimana implementasi mediator di wilayah tersebut.
63

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data skunder. Data primer yaitu sumber 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. 

Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan dan hasil penguji.
64

 

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh 

dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan 

sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam 

penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum 

positif tentang perkawinan yang diberlakukan  di 

Indonesia, kitab-kitab klasik (kuning), buku-buku 

sosial,dan buku-buku lain yang erat hubungannya 

dengan permasalahan ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
65

 

Tehnik observasi yang dilakukan peneliti ini 

menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap 

penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan dengan kondisi obyektif mengenai 

bagaimana proses mediasi yang dipraktikkan di 

wilayah Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
66

 Dalam hal ini penulis melakukan 

interview dengan beberapa pihak yang menjadi 

objek penelitian yang diantaranya adalah para 

mediator yang bertugas di wilayah Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

                                                 
65

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian 
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Terdapat dua jenis mediator di Pengadilan 

Agama Ponorogo, mediator hakim dan mediator non 

hakim. Adapun identitas dari para mediator di 

wilayah Pengadilan Agama Ponorogo antara lain: 

a. Mediator hakim 

1) H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H 

2) Muhammad Idris.,S.Ag 

3) Hj. Titik Nurhayati.,S.Ag., M.H 

4) Sukahata Wakano.,S.HI.,S.H 

5) Ahmad Abdul Halim.,S.HI.,M.H 

b. Mediator Non Hakim 

1) Ahmad Ubaidillah.,S.HI 

2) Syamsul Wathoni S.,HI.,M.SI 

Adapun narasumber dalam penelitian ini 

adalah mediator dari unsur non hakim yaitu bapak 

Ahmad Ubaidillah.,S.HI dan Syamsul Wathoni 

S.,HI.,M.SI. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
67

Adapun dokumen-dokumen 
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yang dimaksud disini adalah berupa data-data yang 

diperlukan berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Metode Pengolahan Data 

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh 

di lapangan selama penelitian, maka akan diolah 

berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengklasifikasian Data 

Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah 

secara mendalam seluruh data-data, baik yang 

berasal dari interview, observasi atau yang lainnya 

yang berkaitan dengan obyek penelitian.
68

 

2. Verifikasi 

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan 

atas data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan 

persepsi informan, agar validitas datanya dapat 

diakui oleh pembaca.
69

 

3. Menyimpulkan 

Tahap ini adalah tahap akhir, dimana peneliti sudah 

menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat 

kesimpulan-kesimpulan/ menarik point-point penting 

yang kemudian menghasilkan gambaran secara 
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ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang hasil 

penelitian.
70

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang 

dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk 

mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, 

informan dan distribusi item dari masing-masing 

variabel. 
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BAB IV 

PROSES MEDIASI DALAM PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama 

Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh 

masyarakat secara resmi Pengadilan Agama 

Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang 

beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah 

selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai 

tahun 1982 kantor PengadilanAgama Ponorogo 

pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai 

sekarang. Susunan struktur organisasi Pengadilan 

Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh :  

Ketua    :  H. Djamaluddin  

Hakim  :  A. K. Bukhori   

B. K. Hasanuddiin  

C. K. Bani Isroil  

D. K. Syujuthi  
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Panitera : Kaelan 

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama 

Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan 

maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi 

pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara 

di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat 

setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sejak tahun 

1982 sampai sekarang (tahun 2008) Pengadilan 

Agama Ponorogo masih menempati Kantor 

tersebut dan terus berkembang sampai mendapat 

klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B.
71

 

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo 

VISI : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang 

Agung” 

MISI : 

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

                                                 
71

http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32- 

8/sejarah , (diakses pada tanggal 04 April 2022, jam 15.30). 

http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-


 

75 

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 

kepada pencari keadilan. 

Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan 

profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

3. Tugas Pokok Dan FungsiPengadilan Agama 

Ponorogo 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 

ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah 

satu lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung bersama badan peradilan 

lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, 

merupakan salah satu badan peradilan pelaku 

kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 

hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan 

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 

Islam. 

Pengadilan Agama Ponorogo yang 

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas 
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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: 

a. 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). 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  

 pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 

pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, 

administrasi peradilan, maupun administrasi 
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umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA 

Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. 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). 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat 

(1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan 

administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 

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

KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

Fungsi Lainnya : 

a. 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). 

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi 

akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi 

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 
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4. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun struktru organisasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo yaitu: 

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

Wakil ketua  :  Muhammad Idris, S.Ag. 

Hakim :  

1. Hj. Titik Nurhayati, 

S.Ag.,M.H 

2. Sukahata Wakano 

S.HI.,SH 

3. Dr. Massadi S.AG., 

M.H 
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4. Ruhana Faried, 

S.HI.,M.H 

5. Ahmad Abdul halim, 

S.HI.,M.H 

Panitera :  H. Yonni Kurniawan, 

S.Ag.,M.H 

Panmud permohonan :  Drs. H. Muhadji Lestari 

Panmud gugatan  :  Istadjam, S.H 

Panmud hokum :  Dra. Nanik Umiyati 

Pengadministrasi registrasi perkara : Sri Sehartati 

A.Md 

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.HI 

7. Robi Noor N.A.G, 

S.HI.,M.H 
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8. Syarif Nurul Huda, 

S.Ag 

9. Kartika Anggi 

Nugrahini, S.H 

Sekretaris :  Dra. Siti Khomariyah 

Kasubag Perencanaan,  

TI dan pelaporan  :  Dwi Putra Damayanto 

S.H 

Kasubag kepegawaian  

dan Ortala  :  Norma Atiq, S.H 

Kasubag Umum dan  

Keuangan  :  Nur Laela Husna, S.Ag 

Pranata computer :  Waqidah Kun R, S.T 

Staff :  Ardita Septiandini A.Md 

Pranata Kearsipan :  Dwi Utomo S.H 

B. Proses dan Mekanisme Mediasi di Pengadilan 

Agama Ponorogo : Dijalankan Sesuai dengan Perma 

No 1 Tahun 2016 

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. 

Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib 

menempuh proses mediasi sebelum dilakukan 
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pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dasar hukum 

mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 dan yang termaru 

perma No. 1 Tahun 2016.  

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad 

Ubaidillah,S.H.I 

“Kami memiliki dua dasar dalam melakukan 

mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Dasar 

yang pertama adalah Perma No 1 Tahun 2008 

dan Perma yang terbaru No 1 Tahun 2016. 

keduanya relatif memiliki tujuan dan proses yang 

sama, hanya berbeda didurasi penanganan ada. 

Di perma lama jangka waktu mediasi 40 hari 

sedangkan di perma baru jangka waktunya 30 

hari.”
72

 

 

Mediator adalah pihak netral yang membantu 

para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan 

antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya 

adalah hakim-hakim bukan pemeriksa pokok perkara 

pada pengadilan agama atau advokat atau akademisi 

hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang 
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telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Saat ini untuk jumlah mediator di 

Pengadilan Agama Ponorogo terdapat 7 orang. 5 orang 

dari unsur hakim dan 2 orang dari unsur non hakim. 

Berikut penuturan  bapak Syamsul Wathoni 

S.,HI.,M.SI” 

“Ada dua jenis mediator di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Mediator non hakim yang 

dilaksanakan hingga tahun 2016. Jadi sebelum 

2016, hanya mediator hakim yang menjalankan 

proses mediasi. Nah baru setelah 2016 ada 

pengangkatan mediator bersertifikat resmi yaitu 

saya sendiri.
73

 

 

Mediasi pada azaznya tidak dilakukan dalam 

keadaan terbuka untuk umum, kecuali para pihak 

menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan 

bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib 

dilaksanakan di salah satu ruangan di dalam gedung 

Pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya 

adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak 

yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah 

ditetapkan Pengadilan. Namun apabila mediasi 

dilakukan dengan bantuan mediator non hakim (advokat 
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/ akademisi hukum), maka para pihak boleh/dapat 

memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain di luar 

gedung pengadilan tingkat pertama, dan pembebanan 

biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak 

dengan mediator. Sedangkan apabila mediasi melibatkan 

seorang ahli, maka semua biaya untuk kepentingan ahli 

ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan. 

Lebih lanjut, Ahmad Ubaidillah.,S.HI 

menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan ara pihak 

dalam proses mediasi. 

“Meskipun diperbolehkan mediasi diluar 

Pengadilan, namun di Pengadilan Agama 

Ponorogo hanya memfasilitasi proses mediasi di 

ruang mediasi. Sedangkan biaya yang 

dikeluarkan antara Rp. 100 ribu hingga Rp. 150 

ribu. Angka ini sesuai dengan biaya yang 

ditetapkan di wilayah Jawa Timur. Biaya 

tersebut langsung dibayarkan oleh para pihak 

yang berperkara dan diluar biaya panjar”.
74

 

 

C. Runtutan Proses Mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016, terdapat 3 

tahapan proses mediasi. Antara lain Sidang Pra Mediasi, 

Proses Mediasi, dan Laporan Mediasi. Hal ini juga 
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diberlakukan di Pengadilan Agama Ponorogo 

sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ubaidillah., 

S.HI. 

“Dalam mediasi, kami memberlakukan 3 tahapan 

proses. Hal ini sebagaimana diatur dalam perma 

No 1 tahun 2016. Tahapan tersebut yang pertama 

adalah pra mediasi, mediasi, dan laporan hasil 

mediasi”
75

 

 

1. Tahapan sidang pra mediasi 

Setelah permohonan atau gugatan 

dilayangkan, maka para pihak akan mendapatkan 

surat panggilan pertama sidang. Pada surat tersebut 

sudah ditentukan tanggal dimana para lihak harus 

hadir di persidangan. Di sidang pertama tersebut, 

hakim yang menangani perkara akan memberi tahu 

para pihak mengenai keharusan menjalani proses 

mediasi dan menjelaskan juga proses yang harus 

diambil kedua belah pihak saat mediasi. Termasuk 

batas memilih mediator yang diberikan yaitu 2 hari. 

Pada tahap ini mediator melakukan beberapa 

langkah antara lain:  
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a. Membangun kepercayaan diri  

b. Menghubungi para pihak 

c. Menggali dan memberikan informasi awal 

mediasi  

d. Mengoordinasikan pihak bertikai 

e. Mewaspadai perbedaan budaya 

f. Menentukan siapa yang hadir 

g. Menentukan tujuan pertemuan 

h. Kesepakatan waktu dan tempat 

i. Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak 

Inti dari tahapan pra mediasi ini, antara lain 

mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih 

mediator, batas waktu pemilihan mediator, dan 

perinsip iktikad baik.
76

 

Di Pengadilan Agama Ponorogo, mayoritas 

para pihak akan langsung menemui mediator pasca 

sidang pertama. Sehingga tidak sampai batas 

maksimal, para pihak sudah menemukan mediator 

yang akan memediasi.  

“Meskipun diberi waktu dua hari untuk 

memilih mediator, namun rata-rata pihak 

yang yang berperkara langsung menemui 
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mediator setelah sidah pertama. Jadi hakim 

pada sidang pertama itu hanya menjelaskan 

pentingnya mediasi, proses yang harus 

dijalani, dan dampak jika tahapan mediasi 

tidak dijalankan. Jadi belum ada proses 

sidang, di sidang itu hakim hanya 

mengarahkan ke mediasi aja”
77

 

 

Sehingga tenggat waktu pelaksanaan 

pemilihan mediator pada tahapan sidang pra mediasi 

selalu terpenuhi oleh para pihak. Selain bisa 

menghemat waktu, ketepatan waktu ini juga bisa 

mengurangi tumpukan berkas yang ada. 

Hal ini bisa terjadi jika kedua belah pihak 

hadir di sidang pertama, namun jika hanya satu 

pihak saja yang hadir tidak bisa langsung dijalani 

mediasi. Karena pada dasarnya mediasi hanya bisa 

dilakukan jika kedua belah pihak hadir. Namun jika 

sudah dipanggil 2 kali berturut-turut sesuai dengan 

aturan yang sebagaimana ditetapkan dan tetap tidak 

hadir, maka perkara batal demi hukum dan 

diputuskan verstek. 

“ya tapi masalahnya kalau hanya salah satu 

saja yang hadir, itu yang biasanya bikin 

proses pra mediasi jadi bertele-tele. Kadang 
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kalau sudah ngotot gak mau ya mereka gak 

mau dipertemukan sama tergugat ataupun 

termohon. Untuk masalah seperti ini perlu 

penanganan khusus, salah satunya dengan 

mengirimkan surat panggilan, diberi masa 

tenggang 2 kali pemanggilan. Kalau dua kali 

dipanggil nggak hadir ya perkaranya 

dianggap batal demi hukum dan oleh hakim 

diputus verstek tanpa mediasi.”
78

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Wawancara peneliti dengan mediator 

Pengadilan Agama Ponorogo 

 

2. Tahapan mediasi  

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap 

dimana para pihak yang bertikai sudah berhadapan 

satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam 

hal ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain 

sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan 
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pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan 

menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan 

negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan 

opsi-opsi, menemukan butir-butir kesepakatan dan 

merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan 

kembali keputusan dan penutup mediasi. 

Sesuai dengan aturan dalam Perma No 1 

Tahun 2016, durasi mediasi maksimal 30 hari. 

Dihitung dari tanggal ditetapkannya proses mediasi 

saat kedua belah pihak hadir. Durasi waktu ini 

diberlakukan jika pada tahap mediasi pertama belum 

ditemukan kesepakatan. Adapun pelaksaannya di 

Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan 1 kali dalam 

satu minggu. Di mediasi yang kedua, atau di minggu 

kedua hasilnya sudah bisa dilaporkan. 

“Kalau menurut aturan, jangka waktu 
mediasi itu 30 hari. Namun jika disini, 
dilaksanakan 2x selama dua minggu. Misal 
para pihak keliahatannya sudah tidak bisa 
didamaikan, ya langsung dibuatkan laporan. 
Tidak perlu menunggu sampai 30 hari.”

79
 

 

Dalam tahapan mediasi ini, ada beberapa hal 

yang dilakukan oleh mediator. Salah satunya dengan 
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melakukan indentifikasi permasalahan, untuk 

menggali apakah perkara tersebut diajukan secara 

sadar ataukah dalam keadaan emosi. Dalam tahap 

ini, mediator memiliki peran yang sangat besar untuk 

membiarkan kedua belah pihak menyampaikan 

segala permasalahan yang dihadapi sehingga 

berakhir ke meja hijau. Jika diwakili oleh kuasa 

hukum, mediator meminta kuasa hukum untuk 

membuat resume perkara agar didengar oleh lawan. 

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah 

para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para 

pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada 

satu sama lain dan kepada mediator. Selanjutnya 

mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana 

para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.
80

 

Di Pengadilan Agama Ponorogo, tidak semua 

mediator meminta resume dari para pihak. Biasanya 

para mediator sudah mempelajari lewat surat 

permohonan/gugatan sebelum melaksanakan 

mediasi. 

“Tapi tidak semua pakai resume ya, kalau 
misal perkara perceraian ya cukup kami 
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mempelajari lewat surat gugatan/ 
permohonan. Namun untuk perkara di luar 
perceraian dan kami membutuhkan resume 
ya kami meminta resume dulu ke para 
pihak.”

81
 

 

3. Tahapan Laporan Mediasi 

Tahapan selanjutnya adalah laporan mediasi. 

Pada tahap ini, mediator akan mengirimkan hasil 

mediasi di tahap sebelumnya. Adapun laporan 

mediator disampaikan kepada majlis hakim 

pemeriksa perkara di sidang selanjutnya. Jika 

laporan mediasi gagal, maka pihak berperkara 

menuju ke persidangan litigasi. Pihak berperkara 

akan mengikuti jadwal dan proses persidangan 

sebagaimana di hukum acara. 

Proses mediasi dapat menghasilkan beberapa 

kemungkinan. Pertama, mediasi berhasil dengan 

menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara para 

pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak 

lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai 

menjadi akta perdamaian yang mengandung 

kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi 

                                                 
81
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menemukan jalan buntu dan berakhir dengan 

kegagalan.
82

 

Jika proses mediasi berhasil, maka akan 

dibuatkan akta perdamaian yang berisi kesepakatan 

dua belah pihak untuk berdamai dan tidak 

melanjutkan ke proses persidangan. Berdasarkan 

pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses 

mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih 

untuk: 

a) Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan 

dengan akta perdamaian melalui putusan majelis 

hakim. 

b) Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 

c) Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan 

sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses 

Pengadilan 

Hal ini sejalan dengan apa yang selama ini 

dipraktikkan di Pengadilan Agama Ponorogo. 

“Jika para pihak sepakat untuk berdamai 
maka mediator membuat kesepakatan secara 
tertulis yang pada intinya kedua belah pihak 
menginginkan perdamaian tanpa ada 
intervensi dari pihak manapun termasuk 

                                                 
82
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mediator. Jika salah satu atau kedua pihak 
tidak hadir dan diwakilkan pada kuasa 
hukunmnya, maka tanpa tangan akta 
perdamaian hanya bisa dilakukan jika ada 
surat tertulis dari pihak yang 
bersangkutan.”

83
 

 

Jika setelah 30 hari kedua belah pihak tidak 

menemukan kesepakatan damai, sedangkan durasi 

mediasi sudah habis maka mediator memutuskan 

bahwa para pihak tidak memiliki i‟tikad baik untuk 

berdamai. Mediator tidak bisa memberikan 

tambahan waktu setelah jangka waktu 30 hari. 

Adapun jika para pihak tidak hadir dalam proses 

mediasi namun disertai surat izin secara tertulis, 

maka mediator mmeberikan laporan bahwa proses 

mediasi gagal karena salah satu pihak tidak bisa 

hadir karena alasan yang bisa dipertanggung 

jawabkan. 

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, 

mediator wajib menyatakan secara tertulis proses 

mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan 

perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang 

untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum 

pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan 
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dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi 

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam 

proses persidangan. Itulah tahapan mediasi dalam 

peraturan yang baru yakni Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016. 

Apabila para pihak gagal mencapai 

kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak 

dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai 

alat bukti dalam proses persidangan perkara 

yangbersangkutan atau perkara lain. Mediator tidak 

dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun 

perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses 

mediasi.
84

 

 

Gambar 4.2 

Proses penggalian data kepada mediator di 

Pengadilan Agama Ponorogo 
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BAB  V 

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KESUKSESAN 

PADA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN  

AGAMA PONOROGO 

 

A. Internalisasi Teori Mediasi dalam Diri Mediator 

Ada beberapa faktor yang mendorong 

kesuksesan dalam proses mediasi. Salah satunya ada 

pada individu dan sikap mediator itu sendiri dalam 

menginternalisasi teori-teori mediasi. Hal ini 

diungkapkan oleh Ahmad Ubaidillah.,S.HI sebagai 

berikut: 

“intinya kalau mau mediasi sukses itu ya harus 

dimulai dari diri mediator terlebih dahulu. 

Apakah seorang mediator telah betul-betul 

menguasai teori mediasi dengan baik atau tidak. 

Terkadang memang mediatornya yang kurang 

sabar sehingga terlalu tergesa-gesa dalam 

menganalisis permalalahan yang dihadapi oleh 

para pihak”
85
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Hal ini sejalan dengan pendapat Eko Supriadi, 

SH
86

 dalam artikel yang beliau tulis pada website 

badilag. Mahkamah agung.go.id menyatakan bahwa 

faktor penegak hukum menjadi faktor yang paling 

utama dalam memperoleh kesepakatan damai.  Adapun 

kedua penegak hukum tersebut adalah hakim dan 

mediator. Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam 

mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani 

perkara wajib memerintahkan para pihak untuk 

menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam 

pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan 

perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama 

mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat 

(2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim 

yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan 

menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan 

kehendak para pihak yang berperkara. 

Praktik baik ini sudah dilakukan di Pengadilan 

Agama Ponorogo sebagaimana disampaikan oleh 

Ahmad Ubaidillah.,S.HI. 

                                                 
86
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“Dimulai dari hakim dulu, harus dipastikan 

memberikan nasehat dan pertimbangan hukum 

yang detail dan bisa dipahami saat sidang 

pertama. Sehingga para pihak tidak beranggapan 

bahwa mediasi hanya menambah biaya dan 

waktu. Karena tak jarang saat masuk ruang 

mediasi, para pihak sudah menyerah dan ngotot 

tidak mau didamaikan dan maunya langsung 

dimeja hijaukan”
87

 
 

Selain itu, mediator juga harus pandai membaca 

situasi dan juga memahamai perkara yang akan 

didamaikan. Dan kemampuan ini sebenarnya tidak 

muncul secara tiba-tiba namun melalui pelatihan 

analisis. Oleh karena itu menurut Ahmad 

Ubaidillah.,S.HI. kepemilikan sertifikat mediator 

menjadi penting. Karena kepemilikan sertifikat 

mediator menunjukkan bahwa mediator tersebut telah 

memiliki kapasitas untuk menganalisis kasus. Sehingga 

berpotensi meningkatkan keberhasilan dalam proses 

mediasi. Sayangnya saat ini Pengadilan Agama 

Ponorogo hanya memiliki 2 mediator yang tersertifikasi 

yaitu Ahmad Ubaidillah.,S.HI. Dan Syamsul Wathoni, 
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S.HI.,M.SI. Adapun 4 mediator yang lainnya diambil 

dari unsur hakim. 

“Meskipun tidak bisa digunakan untuk 

menjamin sepenuhnya pada kesepakatan damai, 

namun kepemilikan sertifikat mediator tentunya 

akan berdampak pada kemampuan mediator 

dalam menganalisis kasus. Karena selama 

pelatihan mediator, banyak teori-teori yang 

diberikan sebagai bekal para mediator untuk 

turun ke lapangan.”
88

 
 

Ketrampilan dan juga kemampuan dari seorang 

mediator menjadi faktor penting yang dapat 

menentukan keberhasilan mediasi. Tidak ada teori 

khusus yang bisa dijadikan standar kebenaran dalam 

melakukan mediasi. Karena masing-masing mediator 

memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan 

mediasi. Dimana teknik ini juga disesuaikan dengan 

jenis masalah dan juga karakteristik kedua belah pihak 

yang sedang berkonflik. 

Yang perlu ditekankan adalah penggunaan 

pendekatannya yaitu mediasi dengan melalui 

pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan 

psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan 
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psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan 

mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama 

memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi 

perceraian, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan 

akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah 

adanya perceraian. 

“Memang dalam proses mediasi itu, mediator 

dituntut untuk mendamaikan kedua belah pihak. 

Nah setiap masalah dan setiap karakter orang 

tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda. 

Maka yang paling penting adalah mediator 

memahami pendekatannya dulu. Misal untuk 

masalah perselinguhan, dianalisis pakai 

pendekatan apa, untuk kasus KDRT pakai 

pendekatan apa, dan juga untuk harta gono gini 

pakai pendekatan apa”
89

 
  

Selain itu, perlu juga kejelian mediator dalam 

menentukan perlu atau tidaknya kaukus dalam proses 

mediasi. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan 

pihak berperkara yang dilakukan di tempat yang 

berbeda.
90

 Jika kedua belah pihak terlihat tidak 

berkenan untuk dihadirkan dalam satu forum, maka 
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mediator tidak harus langsung menyerah dan membuat 

laporan mediasi gagal.  

Mediator diupayakan untuk menemui kedua 

belah pihak meskipun diwaktu yang tidak sama dan 

mendengarkan penjelasan kedua belah pihak. 

Tujuannya adalah untuk tambahan bahan analisis 

mediator dalam upaya mendamaikan. Namun perlu 

untuk dipastikan bahwa selama proses mediasi kaukus 

ini tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan mendatangi 

pihak berperkara satu demi satu, maka mediator bisa 

mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang 

dihadapi dan juga merumuskan solusi untuk 

mendamaikan. 

“Selain itu mediator juga harus sabar dalam 

menangani perkara. Kadang sifat ini yang 

sering hilang. Misal kelihatan kedua belah 

pihak yang bersedia di mediasi, mediator 

langsung membuat surat keterangan mediasi 

gagal. Padahal mediasi belum dilakukan dan 

belum dilakukan upaya lain. Misal ingin benar-

benar mendamaikan, bisa sebenarnya 

menggunakan tekhnik kaukus. Yaitu mediator 

dengan sistem terpisah, baik ruang maupun 

waktu. Tapi ya memang mediasi kaukus ini 
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cukup menguras tenaga mediator, namun 

sebenarnya ini penting untuk dicoba”
91

 
  

 

 

 

 

 

 

 

B. Sarana dan prasarana 

Menurut Eko Supriadi, SH
92

, ketersediaan 

sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. 

Pendapat ini didukung oleh Dwi Rezki Sri Astarini
93

 

yang menyatakan bahwa sarana prasarana pengadilan 

sangat diperlukan dalam upaya menunjang keberhasilan 

mediasi. Pengadilan harus menyediakan ruangan khusus 

untuk mediasi. 

Aturan ini juga tertuang dalam pasal 20 ayat (1) 

dan (2) PERMA No 1 Tahun 2008 yang menyatakan: 

1. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang 

pengadilan tingkat pertama atau di tempat ain yang 

disepakati oleh para pihak 

                                                 
91

 Wawancara kepada mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I 

Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 16 maret 2022 
92

 Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Peserta 

Program PPC Terpadu Angkatan III. 
93

Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk 

Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, 

Biaya Ringan (Bandung: Alumni, 2003), 151. 



102 

 

 

2. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan 

mediasi di luar pengadilan.  

Selain ruangan khusus, sarana prasarana lain 

yang bisa mendukung keberhasilan dalam mediasi 

adalah suasana ruangan yang nyaman termasuk 

didalamnya terdapat pendingin ruangan atau sirkulasi 

udara yang sehat, tatanan ruangan yang nyaman, 

sehingga para pihak merasakan kenyamanan selama 

proses mediasi.  

Melihat pentingnya keterpenuhan sarana dan 

prasarana dalam porses mediasi, Soejono Soekanto 

menyatakan bahwa tanpa adanya sarana dan fasilitas 

yang memadai, akan tidak mungkin pelaksanaan hukum 

bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
94

 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo telah 

menyediakan ruang khusus mediasi. Mediasi perkara 

dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di 

tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para 

pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator 

hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib 

dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal 
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ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), 

dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.  

“alhamdulilah untuk fasilitas mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo sudah disediakan 

ruangan khusus. Sehingga bisa melakukan 

mediasi dengan tenang karena tidak diganggu 

dengan urusan kepentingan lainnya. Untuk 

ruangannya sendiri juga sudah lumayan nyaman 

dan representatif. Ketersediaan ruangan ini juga 

sebagai bentuk komitmen Pengadilan Agama 

Ponorogo untuk memaksimalisasi angka 

perdamaian dalam semua kasus yang masuk di 

Pengadilan Agama Ponorogo.”
95

 
 

 

Selain sarana berupa ruangan beserta 

kelengkapannya, ada fasilitas pendukung mediasi yang 

diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu 

mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

komunikasi audio visual jarak jauh yang 

memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi 

dalam pertemuan mediasi.  
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Untuk saat ini Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo belum menyediakan alat komunikasi audio 

visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini 

dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan 

langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak 

dan mediator. Secara keseluruhan sarana dan prasarana 

mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

cukup memadai. Ruangan yang digunakan untuk 

melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat 

menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan. 

“sebenarnya ada solusi jika yang bersangkutan 

berhalangan hadir. Salah satunya menggunakan 

video conference. Terutama buat pihak yang 

sedang berada di luar kota. Tapi hingga saat ini 

Pengadilan Agama Ponorogo belum 

menyediakan, hanya misal diperlukan ya 

mediator menggunakan layanan online dan 

melalui perangkat masing-masing. Tidak 

difasilitasi oleh pengadilan.”
96

 

 

 

 

 

                                                 
96

 Wawancara kepada Istadjam S.H. Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tanggal 16 maret 2022 



105 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 

Potret ruang mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

 

C. Para pihak 

Hal yang tak kalah penting yang menentukan 

keberhasilan dalam proses mediasi adalah faktor pihak 

internal. Berupa iktikad baik dari para pihak yang 

berperkara. Para pihak harus memiliki i‟tikad yang baik 

dulu untuk mencapai mufakat damai. Karena jika 

keduanya sudah tetap pada pendirian untuk tetap 

melanjutkan konflik ke meja hijau, maka jalan menuju 

kata damai juga akan sulit dicapai.  

I‟tikad baik dari para pihak ini sebenarnya sudah 

bisa dibaca mediator saat membaca perkara maupun 

saat bertemu di mediasi pertama. Ada pihak yang belum 

melaksanakan mediasi namun sudah berikeras untuk 

melanjutkan sidang. Hal ini biasanya terjadi pada 

pasangan KDRT, selingkuh, dan pelaku LDM (long 

distance marriage). Apalagi jika salah satu pihaknya 

menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) atau TKI 
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(Tenaga Kerja Indonesia) biasanya lebih sulit 

didamaikan. 

Lain halnya jika salah satu pihak berperkara 

tidak menghendaki cerai dan pihak pemohon atau 

penggugat juga tampak ragu untuk melanjutkan 

perkara. Untuk kejadian seperti ini, peluang menuju 

kata damai lebih terbuka luas. 

“Terkadang semua sudah dipenuhi, namun 

memang pihak berperkara memiliki peran yang 

sangat tinggi untuk menuju kata damai. Karena 

ada juga pihak yang belum mediasi ni, mereka 

sudah ngotot pokoknya cerai, bahkan melihat 

pasangannya atau bertemu pasangannya aja 

sudah tidak mau. Apalagi kalau yang istrinya 

TKW, udah kuasa hukum langsung bilang 

nggak usah mediasi. Kalau udah seperti ini ya 

susah untuk mendamaikan. Tapi ada juga yang 

kelihatannya salah satunya kayak agak berat gitu 

mau pisah. Atau secara personal minta 

didamaikan, nah yang kayak gini peluang 

damainya lebih tinggi.”
97

  

 

Selain itu, Ahmad Ubaidillah.,S.HI juga 

menyatakan bahwa standar keberhasilan mediasi 

sebenarnya bukan hanya pada hitungan kuantitatif misal 
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seberapa banyak gugatan cerai atau permohonan cerai 

yang dicabut setelah mediasi. Karena ketiak seseorang 

sudah memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan 

di meja hijau, langkah-langkah menuju upaya damai 

tentunya sudah pernah dilakukan oleh para pihak. Baik 

melalui bantuan saudara, teman, kolega dan juga pihak 

lainnya. Jika tetap berlanjut ke meja hijau, maka upaya 

damai non yudikatif sebelum perkara masuk ke meja 

hijau telah gagal mendamaikan. 

“Mereka tidak mungkin langsung ke pengadilan, 

pasti mereka sudah meminta bantuan saudara 

untuk mendamaikan. Karena gagal, maka 

mereka ke pengadilan”
98

 
 

Maka di meja mediasi pun, mungkin tidak 

mampu merubah banyak keputusan. Disinilah 

seharusnya muai dilakukan kajian ulang apakah 

keberhasilan mediasi hanya berdasarkan kasus 

kuantitatif ataukah perlu standar lain yang bisa 

digunakan sebagai dasar mengukur keberhasilan 

mediasi. 

Seperti bertanya langusung kepada para pihak 

penting atau tidaknya mediasi, adakah perubahan yang 
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mereka rasakan sebelum dan sesudah mediasi, 

bagaimana hubungan dengan pasangan pasca mediasi, 

dan pertanyaan lain yang terkait. Karena upaya damai 

yang ingin dicapai dalam mediasi bukan berarti 

langsung dianggap gagal ketika para pihak memutuskan 

bercerai. Namun bagaimana membuat para pihak tetap 

berhubungan baik terutama jika berkaitan dengan hak 

anak meskipun sudah berpisah atau bercerai.  

“sebenarnya tolak ukur berhasil atau tidaknya 

mediasi itu juga masih ambigu. Kalau hanya 

dihitung berapa perkara yang tidak jadi 

dinaikkan ke  meja hijau ya memang angkanya 

sedikit sekali. Karena kan sebelum memutuskan 

ke pengadilan sebenarnya mereka juga sudah 

mengupayakan damai namun kan tidak berhasil. 

Ya kemungkinan di mediasi juga sangat kecil 

untuk damai. Tapikan kita tidak hanya itu yang 

diperjuangkan. Kita menekankan meskipun 

sudah bercerai, tapi mereka harus tetap 

berhubungan baik demi anak, menghindari 

permusuhan, dan lain sebagainya. Jadi 

standarnya itu yang belum jelas. Standar untuk 

mengukur keberhasilan itu maksudnya”
99
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Gambar 5.2 

Para pihak sedang melakukan mediasi 

didampingi oleh kuasa hukum 
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BAB VI 

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN 

PADA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN  

AGAMA PONOROGO 

 

Saat ini keberhasilan dari pelaksaan mediasi masih 

diukur dari segi kuantitas saja. Seperti dalam penelitian 

Yogi Wahyudi
100

 dan penelitian Dessy, dkk
101

. Keduanya 

mengukur kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dengan 

melihat seberapa banyak kasus yang diselesaikan di meja 

mediasi. Jika para pihak tetap memutuskan untuk bersidang, 

maka mediasi dianggap gagal. Sehingga pada banyak 

penelitian yang berkaitan dengan mediasi, sangat banyak 

ditemukan analisis faktor kegagalan dengan merujuk pada 

kuantitas kasus. Begitu pula yang terjadi di Pengadilan 

                                                 
100

Yogi Wahyudi, Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di 

Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi 

Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017), Skripsi, 

Fakultas Syariah: Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Institut Agama Islam 

Negeri (Iain) Metro, 2020, 68. 
101

Dessy Sunarsi, Dkk, Efektifitas Peran Mediator Non Hakim 

Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 

1A Pulau Jawa, Jurnal Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, No.2, Des 
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Agama Ponorogo, sebagaimana disampaikan oleh mediator 

Ahmad Ubaidillah S, HI sebagai berikut ini: 

“Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo sangat rendah. Dari 400 sampai 500 

perkara yang masuk ke meja mediasi, 

keberhasilannya hanya di angka 5%. selebihnya 

gagal dan tetap melanjutkan ke jalur 

persidangan”
102

 

 

Indikator kegagalan mediasi dengan instrumen lain 

disampaikan oleh Erik Sabti Rahmawati
103

. Dalam 

penelitiannya, Erik Sabti Rahmawati menyatakan bahwa 

meskipun mediasi tidak banyak mempengaruhi keputusan 

para pihak untuk mencabut gugatan, bukan berarti proses 

mediasi dianggap gagal. Berdasarkan wawancara yang Erik 

lakukan kepada para pengguna jasa mediasi, mediasi diakui 

bermanfaat untuk mengurai permasalahan yang sedang 

dihadapi. Manfaat tersebut antara lain: mereka memahami 

dengan jelas permasalahan yang mereka hadapi sehingga 

tidak ada ganjalan di hati dan walaupun mereka bercerai 
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tetap dengan baik dan damai. Mereka juga merasa lebih siap 

untuk menghadapi sidang selanjutnya.  

Menurut Erik Sabti Rahmawati, hasil mediasi di PA 

Kabupaten Malang apabila menggunakan indikator 

keberhasilan dengan mencabut gugatan maka hasilnya 

sangat minim, karena dari rata-rata 60 perkara yang 

dilakukakan mediasi tiap bulannya, hanya 1-2 perkara yang 

menghasilkan kesepakatan dengan klausula pencabutan 

gugatan. Akan tetapi, jika indikator yang digunakan adalah 

kelancaran proses perceraian, hubungan baik pasca 

perceraian, dan pola pengasuhan anak pasca perceraian, 

maka mediasi dipandang berjalan efektif karena rata-rata 

para pihak merasa puas setelah mencapai kesepakatan-

kesepakatan tersebut meskipun pada akhirnya meraka 

bercerai. 

1. Faktor internal penyebab kegagalan pada proses 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Ponorogo 

Faktor internal yang menyebabkan kegagalan 

pada proses mediasi dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan faktor yang 

berasal dari pihak berperkara, mediator, sampai dengan 
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teknis pelaksanaan mediasi. Adapun faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

a. Pihak berperkara 

Beberapa kasus perceraian yang diselesaikan 

dalam mediasi sudah terlebih dahulu melakukan 

perceraian secara agama. Para pihak sudah 

menjatuhkan thalaq karena merasa permasalahan 

yang sedang dialami sudah berlarut-larut. Para pihak 

mengaku sudah berusaha mendamaikan dengan 

pihak internal keluarga namun pada akhirnya tetap 

memutuskan untuk menjatuhkan thalaq. Sehingga 

mereka meragukan proses mediasi yang dilakukan 

oleh mediator yang notabene bukan berasal dari 

keluarga dan tidak memahami secara detail 

permasalahan yang dihadapi.    

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 

Ahmad Ubaidillah S, HI sebagai berikut ini: 

“kadang mereka ke pengadilan itu setelah 

menjatuhkan thalaq secara agama. Sehingga 

ya mereka ke pengadilan itu tinggal 

melegalkan perceraiannya aja. Kalau udah 

seperti ini biasanya akan dilanjutkan ke meja 

hijau. Karena memang sama sekali tidak 

terlihat ada I‟tikad baik dari para pihak untuk 

mencoba berbicara dari hati ke hati. Selain 
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itu, terkadang para pihak ini sudah bertengkar 

dan berselisih dan berlarut-larut. Sudah 

mencoba berbagai cara untuk damati, tapi 

gagal. Dan mereka berfikir apa bisa mediator 

mendamaikan?”
104

 
 

Untuk kasus yang lain, pihak berperkara 

memutuskan untuk bercerai karena mengalami 

konflik hebat baik secara psikis maupun psikologi 

terutama untuk kasus KDRT (kekerasan dalam 

rumah tangga). Jangankan untuk didudukkan dalam 

satu ruangan dan mendengarkan keterangan antar 

satu dengan yang lainnya, bertemupun enggan dan 

menghindar. Sehingga para pihak sangat terguncang 

secara psikis dan psikologis. Lebih lanjut, Ahmad 

Ubaidillah S, HI memberikan informasi sebagai 

berikut: 

“Terkadang yang menghambat mediasi ya 

terutama para pihak itu sendiri. Ya mau 

bagaimana lagi, sebelum masuk ke ruang 

mediator aja mereka udah nggak mau ketemu 

dengan pasangannya. Terkadang saya melihat 

ada beban psikologis yang sangat dalam, 

terutama bagi korban KDRT”
105
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Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Dessy Sunarsi
106

Menurut pernyataan para 

hakim PA yang menjadi narasumber dalam 

penelitiannya, keberhasilan mediasi harus diukur 

dari kesepakatan damai yang disepakati oleh 

penggugat dan tergugat. Meskipun pada akhirnya 

kesepakatan yang disetujui adalah kesepakatan untuk 

bercerai. Pernyataan tersebut dikuatkan pula dengan 

hasil wawancara dengan para Ketua Pengadilan 

Agama responden bahwa orang yang melakukan 

gugatan cerai pada umumnya masalahnya sudah 

kompleks, ibarat orang sakit sudah tahap kronis. 

Mereka menjadikan Pengadilan Agama sebagai 

pelabuhan terakhir untuk menentukan nasib rumah 

tangganya. 

Sehingga jika mediator dipaksa untuk 

mendamaikan dengan tujuan agar tidak jadi cerai, 

sulit untuk diwujudkan. Mereka yang mendaftarkan 

kasusnya ke pengadilan memiliki tujuan untuk 

bercerai, bukan untuk meminta nasihat rukun 

kembali. Kesepakatan cerai antara suami dan istri 
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dan perceraian ini lebih masalah peradilan yang tidak 

mampu melakukan mediasi dengan baik. Fakta lain 

juga menunjukkan bahwa beberapa gugatan yang 

dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam 

proses mediasi, pada bulan-bulan berikutnya 

didaftarkan lagi sebagai gugatan. Hal ini disebabkan 

karena hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan 

(workble), dan sebagian lain kesepakatan damai 

dilakukan tidak sepenuhnya. 

b. Mediator 

Keterbatasan tenaga mediator di Pengadilan 

Agama menjadi faktor kegagalan dalam mediator. 

Mediator kebanyakan diambil dari unsur hakim. 

Sehingga mediator hakim tersebut tentunya 

mengalami kendala dalam memposisikan dirinya 

apakah sebagai mediator ataukah sebagai hakim. 

Maka mediator pada akhirnya diangap sebagai 

sebuah pemenuhan kewajiban saja dalam rangkaian 

hukum acara, namun substansinya menjadi kurang. 

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, 

dari 7 mediator yang ada, hanya 2 mediator yang 

memiliki sertifikat resmi mediator dan telah 
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mengikuti pelatihan mediasi. Sedangkan 5 lainnya, 

berasal dari unsur hakim. 

“Apalagi memang mediator itukan posisinya 

gimana ya, masih banyak yang dijalankan 

oleh hakim. Kayak di Ponorogo ini misalnya, 

ada 7 mediator tapi yang memang profesinya 

mediator ya hanya 2. Sedangkan lainnya 

dilakukan oleh hakim. Sehingga para hakim 

tersebut akan berdiri di dua kaki, di satu sisi 

menjadi hakim dan di satu sisi menjadi 

mediator”
107

 

 

Mediator yang berlicensi memang tidak 

menjamin akan menaikkan angka keberhasilan 

dalam  mediasi. Namun setidaknya, mediator yang 

telah mengikuti pelatihan mediasi telah memiliki 

bekal teori konflik dan bagaimana trik-trik 

mendamaikan pihak yang sedang berperkara. Tidak 

langsung membuat laporan mediasi gagal hanya 

karena para pihak menolak didamaikan. 

“memang mediator berlicensi nggak menjami 

lebih baik daripada mediator dari unsur 

hakim. Namun setidaknya mediator 

berlicency tersebut telah menguasai teori dan 

trik yang didapat selama pelatihan. Dan 

memang ada trik-trik khusus, tidak langsun 
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membuat laporan gagal mediasi ketika para 

pihak menolak bertemu”
108

 

Selain itu, banyak mediator yang terkesan 

terburu-buru dalam melakukan mediasi. Bukan tanpa 

alasan, kasus yang banyak dan jumlah mediator yang 

terbatas terkadang menyebabkan jadwal mediasi 

tumpang tindih antara satu dengan yang lain.  

2. Faktor eksternal penyebab kegagalan pada proses 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Ponorogo 

Faktor eksternalyang menyebabkan kegagalan 

pada proses mediasi dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan faktor yang 

berasal dari tempat pelaksanaan mediasi dan waktu. 

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Ruangan mediator 

Secara fasilitas, ruangan mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo memang cukup 

representatif. Nyaman, bersih, pencahayaan cukup, 

sehingga mediator dan para pihak akan merasa 

nyaman selama proses mediasi. Namun demikian, 

pada saat tertentu terjadi lonjakan kasus yang 
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menyebabkan ruangan mediasi overload. Hal ini 

menyebabkan proses mediasi dilakukan dengan 

terburu-buru karena harus mengejar untuk 

memediasi beberapa kasus dengan durasi waktu 

yang terbatas.  

Lonjakan kasus ini juga berdampak pada 

manajemen penggunaan ruangan bagi para mediator. 

Tumpang tindih jadwal antara satu mediator dengan 

yang lainnya, dan hal ini berpengaruh pada durasi 

mediasi. 

“Nah kalau dari segi ruangan sebenarnya 

sudah lebih dari cukup, fasilitasnya juga oke. 

Hanya saja kadang pada musim-musim 

tertentu, terjadi lonjakan kasus. Ruangannya 

terbatas, kasusnya banyak akhirnya ya cepet-

cepetan demi mengejar durasi mediasi”
109

 

 
Maka seyogyanya Pengadilan Agama 

menyediakan ruangan-runagan alternatif untuk 

mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus pada 

waktu-waktu tertentu. Hal ini memang tidak mudah 

dilakukan karena memang ruangan mediasi memiliki 

standar tersendiri dan memang harus memnunculkan 
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kenyamanan dari para pihak. Namun demikian, 

untuk keadaan-keadaan tertentu memang diperlukan 

ruang alternatif tersebut untuk meminimalisir 

kegagalan dalam proses mediasi.   

b. Waktu pelaksanaan mediasi 

Mediasi langsung dilakukan dihari pertama 

panggilan persidangan. Para pihak langsung diminta 

untuk menghadap pada mediator saat itu juga. 

Sehingga mediator tidak  memiliki waktu untuk 

menganalisis permasalahan dan merancang solusi 

yang ditawarkan. Bahkan mediator baru mengetahui 

kasus yang dihadapi saat bertemu dengan para pihak. 

Akibatnya, proses mediasi kurang berjalan dengan 

maksimal. Meskipun disatu sisi, hal tersebut bisa 

berdampak positif untuk efisiensi tenaga dan waktu 

para pihak yang sudah hadir ke Pengadilan Agama. 

“setelah menghadap hakim untuk sidang 

pertama, para hakim langsung 

menginstruksikan pada para pihak untuk  

menhadap mediator. Nah terkadang, mediator 

belum menerima berkas perkara, dan belum 

tahu masalahnya apa. Mediator baru tahu ya 

pas denger dari para pihak itu. Sehingga 

mediator tidak punya waktu untuk 
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mengenalisis kasus dan memberikan 

beberapa opsi dan jalan keluar. Tapi mau 

gimana lagi, di satu sisi memang harus segera 

karena kan kasihan para pihak sudah jauh-

jauh datang masa disuruh pulang. Ya 

sekalian aja mediasi gitu” 
110
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BAB VII 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Aturan mengenai mediator yang dituangkan 

dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 

Tahun 2008 dan yang terbaru perma No. 1 Tahun 2016.  

Mengamanatkan kepada para pihak untuk menempuh 

jalur mediasi sebelum menyelesaikan permasalahan di 

meja hijau. Hal ini merupakan suatu kebaruan sebagai 

upaya menekan tingginya angka perceraian di 

pengadilan agama di tengah tren semakin tingginya 

angka perceraian. Salah satunya sebagaimana yang 

terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Sepanjang tahun 

2021, Pengadilan Agama Ponorogo menerima 1.990 

perkara perceraian. Angka ini naik signifikan dibanding 

dengan tahun sebelumnya diangka 1.769 perkara. Oleh 

karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana 

efektifitas dan pengaruh mediasi dalam menekan angka 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.  

Adapun proses mediasi dalam perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Ponorogo dilaksanakan sesuai 

dengan regulasi dalam perma No. 1 Tahun 2016. 
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Diawali dengan tahapan sidang pra mediasi, tahapan 

mediasi, dan tahapan laporan mediasi. Proses mediasi 

menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, mediasi 

berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan 

diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan 

ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai 

menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan 

hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan 

buntu dan berakhir dengan kegagalan. Maka mediator 

akan membuat laporan tertulis bahwa proses mediasi 

gagal. Adapun waktu untuk pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo sesuai dalam aturan 

PERMA yaitu maksimal 30 hari. 

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan 

dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Ponorogo antara lain: pertama, keberhasilan mediator 

dalam menginternalisasi teori-teori mediasi. Mediator 

terutama yang telah menjalani pendidikan mediator 

secara resmi melakukan mediasi sesuai dengan teori 

yang diperoleh. Seperti melakukan pendekatan 

psikologis, teori konfik, dan bagaimana mencari titik 

celah untuk mendorong para pihak agar mencabut 

gugatan atau permohonan. Kedua, sarana dan prasarana 
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yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Ponorogo cukup 

representatif dan menimbulkan kenyamanan bagi para 

pihak. Sehingga mediator bisa dilakukan dalam keadaan 

yang kondusif. Ketiga, para pihak berperkara kooperatif 

dalam mengikuti proses mediasi. Para pihak memiliki 

peran yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan maupun kegagalan saat mediasi. Jika para 

pihak berperkara mengajukan gugatan atau permohonan 

dan hanya diinisiasi oleh satu pihak saja, mayoritas 

mediasi akan berhasil. 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan 

kegagalan dalam proses mediasi antara lain: faktor 

internal yaitu 1. pihak berperkara memang datang ke 

Pengadilan Agama sebagai solusi akhir ketika mediasi 

keluarga gagal dilakukan. Sehingga menolak untuk 

melakukan mediasi. 2. pihak mediator: mediator dari 

unsur hakim lebih banyak dibanding mediator berlicensi. 

Sehingga proses mediasi hanya dilakukan sebagai 

pemenuhan salah satu runtutan dalam hukum beracara 

namun tidak berorientasi pada damai. Kemudian faktor 

eksternal meliputi: sarana dan prasarana di Pengadilan 

Agama sudah representatif namun lokal atau ruangannya 
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sedikit. Sehingga saat terjadi lonjakan kasus, mediasi 

dilakukan secara cepat. 

B. Saran 

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

Ponorogo, dan hanya mewawancarai mediator saja. 

Untuk hasil yang lebih maksimal, penelitian dengan 

hakim di Pengadilan Agama bisa melengkapi 

penelitian tentang efektifitas kinerja mediator. 

2. Penelitian ini juga tidak menggali informasi dari 

pengguna jasa mediator atau pihak berperkara. 

Penelitian dengan menggali pendapat para penyedia 

jasa mediator bisa dilakukan untuk melihat 

efektifitas peran mediator dari segi pengguna. 
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