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ABSTRAK 

Arif Maolana.2017. Analisis Yuridis Terhadap Proses Perdamaian Dalam 

Persidangan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Jurusan Ahwal Syakhsiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, 

S.H.,M.H 

Kata Kunci:Analisis Yuridis, Perdamaian, Persidangan, Gugat Cerai 

  

 Perdamaian dalam proses mediasi bisa berhasil  dan juga bisa gagal, dalam 

kasus ini perdamaian dalam proses mediasi di pengadilan gagal. Selanjutnya 

dilakukan dengan acara pembacaan gugatan, jawaban serta replik duplik pun 

perdamaian belum berhasil. Sebelum pembacaan putusan tiba-tba kedua belah 

pihak rukun kembali atau berdamai. Dari beberapa persen perkara yang dapat 

didamaikan oleh pengadilan hanya satu kasus ini saja yang begitu unik yaitu 

perkara ini dapat didamaikan pada pembacaan putusan sebelum putusan di 

bacakan.  

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok 

masalah dalam obyek kajian ini adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap 

proses perdamaian dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Nganjuk 

?.(2)Bagaimana pelaksanaan proses perdamaian dalam persidangan perkara gugat 

cerai di Pengadilan Agama Nganjuk di tinjau dari teori mediasi ?  

Untuk menjawab permasalahan diatas, Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.Sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan modeldeskriptif-

analisa,yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan 

penafsiran data atau mengguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubugan 

antar konsep. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: Analisis Yuridis Terhadap Proses Perdamaian Dalam Persidangan Perkara 

Gugat Cerai Nomor 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk 

belum sesuai dengan syarat-syarat perdamaian yaitu proses perdamaian hanya di 

ucapkan secara lisan antara penggugat dan tergugat sehingga tidak mempunyai 

kekuatan hukum tetap.Pelaksanaan Proses Perdamaian Dalam Persidangan 

Perkara Gugat Cerai Nomor 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj Di Pengadilan Agama 

Nganjuk di tinjau dari teori mediasi, belum sesuai dengan dengan PERMA No 1 

tahun 2016 karena penggugat dan tergugat tidak diberi kesempatan untuk memilih 

mediator sendiri tetapi langsung di tunjuk oleh pengadilan. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perceraian adalah terputusnya keluarga yang disebabkan karena 

salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. 

Perceraian juga suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang diperlukan 

agar tidak timbul malapetaka yang lebih besar bahayanya.  

Dalam menyelesaiakan sengketa perceraian diperlukanya suatu 

lembaga badan hukum yang mampu untuk menyelesaikan sengketa 

perceraian. Pengadilan Agama memiliki tugas sebagai wadah para pencari 

keadilan memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara sebagairnana yang diatur dalam Pasal 49 ayat I 

Undang -Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu: 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang 

beragarna Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, 

Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syariah.Dalam Pasal tersebut 

menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang 

mengurusi tentang perkawinan bagi umat Islam, dalam hal ini adalah 

1 
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masalah perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran yang vital dalam 

mendamaikan dan menghindari terjadinya perceraian.
1
 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut prinsip 

mempersukar terjadinya perceraian. Hal ini termaktub dalam penjelasan 

umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 

4 huruf e, yaitu: Karena tujuan perkawinan adalah utuk membentuk 

keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini 

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk 

memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus 

dilakukan di depan pengadilan.
2
 

Salah satu penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada 

pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal tersebut 

disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk 

mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.
3
 

Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perceraian harus 

dilakukan di depan persidangan dalam Pengadilan Agama, dan putusan 

perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.
4
 

                                                           
1
 Undang-Undang  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

2
 Undang-undang R.I nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum 

islam,(Bandung:Citra Umbara,2012), 25 
3
 Ibid, 46 

4
 Ibid, 357 
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Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka 

jalan pertama yang ditempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk 

perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi dalam menyelesaikan 

sengketa, perkara atau bahkan konflik. Mediasi dalam peraturan 

Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2003  tentang prosedur mediasi di 

pengadilan adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para 

pihak yang di bantu mediator (pasal 1 butir 6).
5
 Sedangkan Tujuan mediasi 

adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan win-win solution oleh karena 

itu upaya perdamaian yang diinginkan oleh para pihak harus dihargai. 

Dengan demikian, jika para pihak menghendaki, walaupun suatu perkara 

sedang dalam proses banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) 

sepanjang perkara belum diputus para pihak dapat menempuh mediasi. 

Efektifitas dan efesiensi proses penyelesaian sengketa para pencari 

keadilan di pengadilan akan diuji oleh upaya perdamaian yang dilakukan 

selama proses beracara, baik tahapan pemeriksaan, terlebih upaya 

mengoptimalkan mediasi saat sebelum pemeriksaan pokok perkara, secara 

keseluruhan dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa harus lebih 

menemukan rasa keadilan bagi semua pihak (win-win solution). 

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status perkawinan 

(perceraian), maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang 

bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan 

tidak terjadinya perceraian, seperti disebutkan: “keberadaan tahapan 

                                                           
5
 Syahrizal Abbas,mediasi hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, 

(Jakarta:Kencana,2011),8 
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acara perdamaian pada hukum acara (formil) telah diatur dalam pasal 

154 RBg jo.Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) 

maka tindakan majlis hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang 

bersengketa untuk menghentikan persengketannya ialah mengupayaan 

tidak terjadinya perceraian. 

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami istri harus 

datang pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, 

kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara mediasi tetap harus 

diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan 

dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 

Agama jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagai berikut: 

1. Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan 

kedua pihak. 

2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara 

pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar 

negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili 

oleh kuasanya  yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 
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3. Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat 

pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. 

4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan.
6
 

Dengan demikian usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu 

tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum di 

putus pada tingkat tersebut. Sehingga proses perdamaian bisa berjalan 

efektif. 

Tetapi melihat fakta yang ada di lapangan dalam mendamaikan atau 

mempersulit terjadinya perceraian sangat sulit. Dalam mendamaikan suatu 

perkara banyak gagalnya dari pada berhasilnya. Buktinya dari informasi 

yang penulis dapatkan perkara perceraian yang berakhir damai sangatlah 

sedikit dan kebanyakan adalah berakhir cerai. Berikut daftar tabel 

perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk : 

No Tahun Cerai  talak Cerai gugat Damai 

1 2014 752 1685 7 

2 2015 719 1655 11 

3 2016 632 1646 32 

 

Di Pengadilan Agama Nganjuk setiap harinya ada kurang lebih 

sekitar 40 kasus perceraian yang harus di tangani oleh para hakim 

pengadilan. Mengingat di pengadilan agama nganjuk adalah pengadilan 

kelas 1B, yang rata-rata kasus yang ditangani setiap bulannya sekitar 200 

                                                           
6
 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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kasus, dan setiap tahunya tidak kurang dari 2300 kasus yang harus 

ditangani. Dari jumlah kasus-kasus tersebut yang paling mendominasi 

adalah 90 persen kasus perceraian.  Dan di antara kurang lebih 2300 , 

hanya ada 5%-10% perkara yang perceraian yang berhasil di damaikan 

oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Di antara perkara-perkara yang dapat 

didamaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, ada salah satu perkara yang 

unik yang ada dalam perkara no 1957/pdt.G/2017/PA.NGJ.  

Dalam perkara ini penggugat mengugat cerai  suaminya dengan 

alasan tidak memberi nafkah penggugat selama satu tahun. Disini 

penggugat dan tergugat kurang lebih telah berpisah selama dua tahun dan 

tidak memungkinkan untuk rukun kembali. Sehingga kasus ini di ajukan 

oleh penggugat ke Pengadilan Agama Nganjuk untuk menyelesaiakan 

perkara ini. 

Perdamaian bisa berhasil pada proses mediasi dan juga bisa gagal, 

Dalam kasus ini perdamaian dalam proses mediasi di pengadilan gagal. 

Selanjutnya di lakukan dengan acara pembacaan gugatan, jawaban serta 

replik, duplik pun perdamaian belum berhasil. Akhirnya pun sampai ke 

acara pembuktian dalam acara pembuktian pun masih jaga belum berhasil. 

Akan tetapi, dalam perkara ini perdamain berhasil terjadi didalam 

persidangan  pada acara pembacaan putusan. Sebelum pembacaan putusan 

tiba-tiba kedua belah pihak rukun kembali atau berdamai. Dari beberapa 

persen perkara yang dapat didamaikan oleh pengadilan hanya satu kasus 

ini saja yang begitu unik yaitu perkara ini dapat didamaikan pada acara 
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pembacaan putusan sebelum putusan di bacakan. Untuk itu penulis 

mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Perdamaian Dalam 

Persidangan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Nganjuk”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi 

pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan proses perdamaian 

dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Nganjuk? 

2. Bagaimana pelaksanaan perdamaian dalam persidangan perkara gugat 

cerai di Pengadilan Agama Nganjuk di tinjau dari teori mediasi? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap proses 

perdamaian dalam perkara gugat cerai di pengadilan agama nganjuk 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses perdamaian dalam persidangan 

perkara gugat cerai di pengadilan agama nganjuk di tinjau dari teori 

mediasi 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Secara teori 
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a. Dapat menambah wawasan, serta pengetahuan tentang pelaksanaan 

mediasi dalam persidangan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

b. Dengan hasil yang diperoleh, dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi jurusan syari‟ah 

fakultas ahwal syakhsiyah tentang pelaksanaan mediasi dalam 

persidangan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. 

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya 

2. Secara praktis 

a. Dapat dijadikan bahan rujukan, atau acuan bagi siapa saja yang ingin 

mengetahui tentang Analisis yuridis terhadap proses perdamaian 

dalam persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Sebagai sumber pengetahuan, untuk mengetahui lebih dalam 

permasalahan tentang status hukum Analisis yuridis terhadap proses 

perdamaian dalam persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

a. Kegunaan akademis adalah penelitian ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam 

bidang hukum. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 

diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan 
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merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 

telah ada. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang 

berkaitan dengan perdamaian di Pengadilan Agama, namun tidak terdapat 

penulisan yang membahas tentang Analisis Putusan No 

1957/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang Terjadinya Perdamaian Oleh Majelis 

Hakim dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Nganjuk. Diantaranya 

adalah: dalam skripsi karangan Abdul Manan yang berjudul “penerapan 

hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama” menyatakan semua 

masalah yang terjadi di masyarakat dapat di selesaikan dengan jalur 

litigasi dan non litigasi. Adapun litigasi adalah penyelesaian masalah 

melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi adalah secara ADR 

(arternatif dispute resolution) yang di dalam ada sengketa yang di 

selesaikan secara perdamaian. Tetapi dalam skripsi penulis meniti 

beratkan kepada keduanya yaitu penyelesaian tentang litigasi dan non 

litigasi yang berfokus pada suatu kasus cerai gugat . Tetapi peneliti itu 

khusus membahas tentang tahapan ADR tersebut yang berdasar Undang-

Undang No 30 tahun 1999.
7
 

Ahmad Haryanto dengan skripsinya yang berjudul “Upaya Hakim Di 

Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Bangil Dalam 

Mendamaikan Suami Istri yang Mengalami Syiqaq dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989”. 

Meskipun skripsi ini membahas tentang peranan hakam dalam 

                                                           
7
 Abdul Manan,  Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama , 

Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal Syakhsyah. 2013. 
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menyelesaikan perkara syiqaq tetapi penulis disini membahas tentang 

bagaimana cara terjadinya perdamaian di kasus cerai gugat di Pengadilan 

Agama, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis adalah terletak pada tata cara terjadinya perdamaian di pengadilan 

pada kasus cerai gugat, dimana yang dimaksud dalam penelitian di atas 

adalah mediasi yang diusahakan hakim dalam perkara syiqaq sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah tata cara dan usaha hakim dalam 

mendamaikan ke dua belah pihak dalam kasus cerai gugat sehingga terjadi 

perdamaian.
8
 

Siti rohmatillah dengan skripsinya yang berjudul “Analisa 

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami” 

meskipun peneliti ini membahas analisa pertimbangan hakim pengadilan 

agama magetan tentang izin poligami. Peneliti ini membahas tentang 

bagaiana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan izin 

poligami, perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang di tulis oleh 

penulis adalah di sini penulis membahas tentang bagaimana analisis 

yuridis tentang proses perdamaian dalam persidangan perkara cerai gugat 

di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Moh as‟ad dengan skripsinya yang berjudul “Analisa Perkara No 

0253/Pdt.P/2014/Pa.Tl Tentang Penetapan Perubahan Nama Dalam Akta 

Cerai Di Pengadilan Agama Trenggalek”. meskipun peneliti ini 

                                                           
8
 Ahmad Haryanto, Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama 

Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri yang Mengalami Syiqaq dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989,  Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi 

Syariah Ahwal Syakhsyah. 2014. 
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membahas tentang apa alasan hakim pengadilan agama trenggalek 

menerima perkara no 0253/pdt.p/2014/Pa.TL tentang penetapan perubahan 

nama dalam akta perceraian. perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang 

di tulis oleh penulis adalah di sini penulis membahas tentang bagaimana 

analisis yuridis tentang proses perdamaian dalam persidangan perkara 

cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Nahrowi dengan skripsinya yang berjudul “Perkawinan Beda Agama 

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1400/K/Pdt/1986”. meskipun peneliti 

ini tentang perkawinan beda agama menurut undang-undang no 1 tahun 

1974 tentang perkawinan dan yuris prudensi mahkamah agung no 

1400/k/pdt/1986. perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang di tulis 

oleh penulis adalah di sini penulis membahas tentang bagaimana analisis 

yuridis tentang proses perdamaian dalam persidangan perkara cerai gugat 

di Pengadilan Agama Nganjuk. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan PendekatanPenelitian 

 Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian 

Kualitatif. Dalam Penelitian lapangan studi kasus Mekanisme Proses 

Persidangan Tentang Analisis yuridis terhadap proses perdamaian dalam 

persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk.  Metode 

pendekatan ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat 
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kejadian.
9
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten 

Nganjuk dengan cara mewawancarai hakim dan panitera. 

2. Lokasi penelitian 

 Adapun lokasi penelitian yang di pilih sebagai tempat penelitian 

adalah Pengadilan Agama Nganjuk, beralamat Jalan Gatot Subroto, 

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, jawa Timur 63391. 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data  primer dan data skunder ; 

a. Sumber Data Primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari subyek penelitian.Sedangkan sumber data primer 

adalah sumber data yang yang dapat memberikan data penelitian secara 

langsung
10

. Yang diperoleh langsung dari sumbernya, langsung dari 

informan yang terdiri dari hakim panitera dan pegawai Pengadilan 

Agama Nganjuk tentang proses perdamaian dalam perkara gugat cerai di 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari 

subyek penelitian.
11

Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah wawancara hakim dann panitera, sumber data yang mendapat 

                                                           
9
SutrisnoHadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Ando Offset, 1995), 6. 

10
Joko P Subagyo, MetofologiPenelitianDalamTeori Dan Praktek, (Jakarta :Rinekacipta, 

1991), 87-88. 
11

SaifudinAzwar, MetodologiPenelitian, (Yogyakarta :PustakaPelajar, 1998),9. 
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memberikan data penelitian secara langsung.
12

Sumber data-data sekunder 

yaitu member penjelasan data primer dan menguatkan data primer yang 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 

berupa laporan, dan seterusnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur sistematik 

dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan sebuah percakapan antara 

dua orang atau lebih, yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada 

subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.
13

 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang 

dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan Analisis yuridis terhadap 

proses perdamaian dalam persidangan cerai gugat di Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

b. Observasi 

Pengamatan yang dikatakan secara sengaja.Sistematis mengenai 

fenomena social dengan gejala-gejala pesikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.
14

Adapun alat pengumpulan data disebut 

panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil 

pengamatan baik kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan 

                                                           
12

Subagyo, MetodologiPenelitian, 87-88. 
13

Sudarwin Denim, MenjadipenelitiKualitatif, (bandung : CV PustakaSetia, 2002), 130. 
14

Subagyo, MetodologiPenelitian, 63. 
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tingkahlaku.
15

 Data yang dihasilkan dari observasi berupa keadaan 

Pengadilaan Agama Nganjuk, serta sejarah dibangunnya pegadilan 

agama. 

c. Dokumentasi 

penulis ini menggunakan teknik dokumentasi guna untuk 

mengumpulkan data dari sumber non ihsani, sumber ini terdiri dari 

dokumentasi (salinan putusan tentang penetapan perdamaian) resmi 

yang diminta dari Pengadilan Agama Nganjuk. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

Suatu proses memeriksa kembali data yang telah di peroleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, 

kesesuaian dan keselarasan suatu kelompok data. Sesuai dengan 

sistematika pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini 

penelitian memilah – milah data hasil wawancara dengan informan 

penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah. 

b. Organizing  

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan – bahan untuk menyusun skripsi ini. 

Setelah data diedit, penulis menghimpun dat mengenai perspektif  

Analisis yuridis terhadap proses perdamaian dalam persidangan cerai 

gugat di Pengadilan Agama Nganjuk. 
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Sanapiah Faisal, Format- Format Penelitian Sosial. Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Jakarta : 

CV. Rajawali, 1989), 135. 
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c. Penemuan hasil 

Suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap 

penggorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori – teori 

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertayaan dalam rumusan masalah.
16

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja sama dengan data, mengorganisaasikan data, memilah – milah 

menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
17

Data 

yaang sudah terhimpun melalui metode – metode tersebut, pertama – 

tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring 

dan disusun dalam kategori – kategori untuk pengujian, saling terhubung. 

Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan 

adalah metode deskriptif-analisa, yakni metode analisis data yang proses 

kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau mengguraikan 

secara sistematis sebuah konsep atau hubugan antar konsep. Jadi, 

penelitian dalam skripsi ini berusaha untuk memberikan penafsiran 

terhadap fenomena – fenomena yang ditemui di lapangan tentunya sesuai 

dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                           
16

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah ( Bandung : Sinar Baru Algesindo, 

2003),  75. 
17

Lexy.J. Moleong, Metodologi penelitian, 248. 
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Untuk mempermudah pembahasan danpemahaman dalam skripsi 

ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

Bab I terdiri dari Pendahuluan yang berisi tentang gambaran global 

dari kajian ini. Adapun susunannya adalah Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II  Bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan 

dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan 

objek penelitian. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum 

tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam, Proses Putusnya Hubungan 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Proses Perdamaian Dalam Persidangan 

Cerai Gugat, Tata Cara Proses Terjadinya Perdamaian/ Rujuk Dalam 

Perceraian. 

Bab III Bab ini merupakan uraian tentang paparan data dan temuan 

penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Hasil wawancara tentang 

Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Proses Perdamaian Dalam Perkara 

Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Nganjuk, Bagaimana Pelaksanaan 

Proses Perdamaian Dalam Persidangan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan 

Agama Nganjuk Di Tinjau Dari Teori Mediasi. 
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Bab IV Merupakan pembahasan yang berisi analisa dari yang telah 

ditulis dari bab II dengan hasil penelitian di lapangan. Selain itu juga 

sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. 

Bab V   Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

saran –saran dan penutup. 
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BAB II 

LANDASAN HUKUM PROSES PERDAMAIAN DALAM PERSIDANGAN 

PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN 

 

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian perkawinan. 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan 

tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.
18

 

2. Syarat dan rukun perkawinan. 

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan  akan menyebabkan 

sesuatu itu tidak syah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 

menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon 

suami, Calon istri, Wali nikah, Dua saksi, Ijab dan Qobul.
19

 

                                                           
18

 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Bandung: Citra umbara, 2012), 2 
19

 Undang-Undang Peradilan Agama UU RI NOMOR 50 Tahun 2009 Dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), Yogjakarta: Pena Pustaka, 143 
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a. Ijab dan qobul 

Pengertian akad nikah menurut kompilasi hukum islam  dalam 

pasal 1 bagian c akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh 

wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya 

disaksikan oleh 2 orang saksi. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 

27, 28, 29 Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus 

jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan 

sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah 

dapat mewakilkan pada orang lain. Yang berhak mengucapkan Qabul 

ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu 

ucapan Qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan 

calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 

b. Syarat calon kedua mempelai. 

Dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan pada pasal 6 Perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua mempelai dan Untuk melangsungkan pernikahan 

seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 

menyatakan bahwa: untuk kemasahatan keluarga dan rumah tangga 

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 

1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurangnya 
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berumur 16 tahun. Dan dalam pasal 16 ayat 1: perkawinan didasarkan 

atas persetujuan calon mempelai. 

c. Wali 

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, 

dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam  pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan 

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 

bertindak untuk menikahkannya. 

Pasal 20 ayat 1 menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah 

ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, 

muslim, aqil, baligh. 

Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Pada pasal 

21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasanya sama 

dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis 

lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara 

kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok 

kerbat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah 

dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung 

kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang 

berbunyi: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak 

diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau „adhalnya atau 
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enggan.Dalam hal wali „adhal atau enggan maka wali hakim baru 

dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

agama tentang wali tersebut. 

d. Saksi 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 

saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam  pasal 26 saksi harus hadir dan 

menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta 

pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam  pasal 24 ayat 2:  setiap perkawinan harus disaksikan 2 

orang saksi. 

B. Proses Putusnya Hubugan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum 

Isilam 

1. Putusnya hubungan perkawinan 

Perkawinan dapat putus karena sebab kematian, perceraian kematian dan 

atas putusan pengadilan.Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 

perceraian.Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.
20

 

2. Alasan-alasan perceraian. 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu 

                                                           
20

 Mohd. Idris Ramulyo,S.H., M.H, Hukum perkawinan islam suatu analisis dari undang-

undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, (Jakarta: Bumi perkasa, 1996), 152 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. 

b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

f.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

g. Suami menlanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.
21

 

3. Proses mengajukan gugatan cerai 

a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan 

Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat 

kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 

                                                           
21

 Mohd. Idris Ramulyo,S.H., M.H, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi perkasa, 1996), 152 
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b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan 

Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui 

perwakilan Republik Indonesia setempat. 

c. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat 

diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat 

meninggalkan gugatan meninggalkan rumah. 

d. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan 

sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama. 

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, 

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai 

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak 

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. 

Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 

huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat 

cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara 

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. 

a. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 

atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin 

ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri 

tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 
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b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 

atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : 

1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; 

2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak 

isteri.
22

 

C. Proses Perdamaian Dalam Persidangan Cerai Gugat 

1. Pengertian Perdamaian 

Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak 

dengan menyerahkan, manjanjikan atau menahan suatu barang, 

mengaKompilasi Hukum Islam ri suatu sengketa yang sedang bergantung 

atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak 

sah melainkan harus dibuat secara tertulis. 

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak 

yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim 

berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat 

dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan 

putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati 

persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di 

muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat 

dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah 
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mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak 

dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.
23

 

2. Syarat Formal Upaya Perdamaian 

Dalam upaya perdamaian memiliki syarat-syarat tertentu yang harus 

di punuhi supaya perdamaian itu terwujud dan di dapat di akui oleh hukum 

sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak 

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh 

majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus 

bersepekat dan menyetujui dengan suka rela untuk 

mengaKompilasi Hukum Islam ri perselisihan yang sedang 

berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni dating dari 

kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi syarat formil 

adalah sebagai berikut: 

1) Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming). 

2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan 

(bekwanneid). 

3) Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu 

(bapaalde onderwerp). 

4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (georrlosofde 

oorzaak).
24
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap perjanjian 

perdamaian yang dibuat di dalam persidangan Majelis Hakim tidak 

boleh menyimpang dari Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata. 

Persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung 

unsur kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan 

(bedrog). Dalam Pasal 1859 KUHPerdata ditegaskan pula bahwa 

putusan perdamaian itu dapat dibatalkan apabila terdapat 

keKompilasi Hukum Islam lafan tentang orangnya atau pokok 

perselisihannya. 

b. Mengakhiri Sengketa 

 Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat 

putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. 

Putusan perdamaian yang dibuat dalam majelis hakim harus betul-

betul mengaKompilasi Hukum Islam ri sengketa yang sedang 

terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas. Putusan 

perdamaian hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang 

diperkarakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya 

perkara lagi dengan masalah yang sama. 

c. Mengenai Sengketa Yang Telah Ada 

Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu 

hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang 

sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru 
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akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh 

para pihak mencegah terjadinya perkara di siding pengadilan. 

d. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis 

Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, 

syarat ini bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan 

perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan 

pejabat yang berwenang. Jadi akta perdamaian harus dibuat secara 

tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan 

yang berlaku.
25

 

3. Perdamaian di luar Sidang 

Dalam gugatan atau permohonan terdapat dua atau lebih pihak yang 

satu sama lain saling sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut 

kadangkala mereka selesaiakn sendiri atau melibatkan pihak lain di luar 

sidang pengadilan. Disaat perkara itu belum dimajukan di pengadilan atau 

sudah dimajukan di pengadilan telah diselesaikan sendiri dengan cara 

perdamaian, sehingga permohonan atau gugatan tersebut dicabut, yang 

demikian itu secara hukum tidak mengikat, sehingga tidak tertutup 

kemungkinan dikemudian hari terjadi persengketaan kembali yang diajukan 

di pengadilan.
26

 

Perdamaian lewat proses pengadilan adalah lebih mengikat para 

pihak, menurut Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, hakim sebelum 
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memeriksa perkara perdata terlebih dahulu harus berusaha mendamaiakn 

kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan 

sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi. 

Mekanisme perdamaian perkara perceraian harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha 

mendamaikan kedua pihak. 

b. Pada sidang perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali 

apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak 

dapat datang menghadap sendiri secara pribadi dapat diwakili oleh 

kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

c. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri maka 

penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara 

pribadi. 

d. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan. 

Hasil perdamaian harus dijunjung tinggi antara kedua belah pihak, 

sebab sekali perdamaian disepakati, maka tertutup baginya untuk mengajukan 

gugatan baru dengan alasan yang sama, artinya apabila tercapai perdamaian, 

maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian beru berdasar alasan yang 

sudah ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian dicapai.
27
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4. Akta Perdamaian 

Pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan perkara 

perceraian, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak 

yang bersengketa. 

Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah “akta 

perdamaian‟ yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi 

isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka, dengan demikian 

perdamaian dapat mengakhiri perkara antara pihak-pihak dan berlaku 

sebagai putusan hukum yang telah mempunyai hukum tetap. Kekuatan 

putusan perdamaian ini adalah sama dengan putusan biasa, yaitu 

sebagaimana putusan hakim dalam tingkat penghabisan dan dapat 

dilaksanakan sepertiputusan lainnya dan tidak dapat dimintakan banding. 

Perdamaian yang berhubungan dengan hukum kebendaan, akta 

perdamaian tersebut harus mempunyai kekuatan hukum untuk dimintakan 

eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mentaati isi perdamaian yang telah 

disepakati
28

 

5. Perdamaian Pada Pengadilan Tingkat Pertama 

Apabila usaha perdamaian berhasil, maka perkara dicabut dengan 

persetujuan para pihak, untuk itulah tidak mungkin dibuat suatu ketentuan 

atau syarat yang bermaksud melarang salah satu pihak melakukan perbuatan 
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tertentu, misalnya dilarang menganiaya dan lain-lain atau mewajibkan salah 

satu pihak melakukan sesuatu misalnya harus menyayangi isteri, harus 

mentaati suami dan lain sebagainya. 

Syarat-syarat tersebut di atas tidaklah mungkin dibuat akta 

perdamaian. Sebab apabila ketentuan tersebut dilanggar, putusan (akta 

perdamaian) tersebut tidak dapat dieksekusi, karena akibat pelanggaran 

tersebut tidak mengakibatkan putusnya perkawinan. Apabila salah satu 

pihak menghendaki perceraian, satu-satunya jalan adalah mengajukan 

perkara perceraian baru. 

Apabila tercapai perdamaian, maka perkara perceraian tersebut 

dicabut, untuk itu hakim membuat “penetapan” yang menyatakan perkara 

telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan 

perkawinan yang syah berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, dimana mereka dahulu 

melakukan perkawinannya. Penetapan yang semacam ini tidak dapat 

dimintakan upaya hukum. 

Apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan permohonan / 

gugatan cerai lagi berdasarkan alas an yang serupa atas kemungkinan 

dengan alas an lain yang  telah diketahui pada saat perdamaian itu terjadi. 

Permohonan perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan 

baru yang terjadi setelah perdamaian tersebut.
29
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6. Perdamaian Pada Pengadilan Tingkat Banding atau Kasasi 

Apabila putusan perceraian dimintakan banding atau kasasi, logikanya 

perceraian itu sama sekali belum pernah terjadi, sebab terjadinya suatu 

perceraian apabila setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau ikrar 

talak telah diucapkan di muka persidangan majelis hakim. Oleh karena itu 

pengadilan tingkat banding atau kasasi sangat terbuka untuk mengupayakan 

perdamaian. 

Jika pada pemeriksaan perkara tingkat banding telah terjadi 

perdamaian sebelum perkara diputus, maka perkaranya dicabut dengan 

persetujuan kedua belah pihak (suami isteri) yang berperkara. Dengan 

dicabutnya perkara tersebut, maka pengadilan tingkat banding membuat 

“penetapan” yang isinya : mengijinkan pihak pembanding untuk mencabut 

perkaranya dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang 

mengabulkan perceraian itu karena terjadi perdamaian sebelum putusan 

memiliki kekuatan hukum tetap, serta menyatakan bahwa kedua belah pihak 

tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang syah dan tetap berpegang 

pada akta nikah yang dimilikinya. 

Apabila putusan perceraian pada tingkat banding diajukan kasasi, 

kemudian terjadi perdamaian sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan 

putusannya, maka kedua belah pihak dapat mencabut kasasinya, disebabkan 

telah terjadi perdamaian. Kemudian Mahkamah Agung membuat 

“penetapan” yang isinya mengijinkan pemohon kasasi untuk mencabut 
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perkaranya, membatalkan putusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan 

tingkat banding karena terjadi perdamaian sebelum perkara perceraian 

memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa kedua belah pihak 

tersebut masih tetap dalam ikatan perkawinan yang berdasar akta nikah 

yang dimilikinya.
30

 

7. Sidang Perkara Perceraian Tertutup untuk Umum 

Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 

Termasuk dalam pemeriksaan para saksi harus dilakukan dengan 

persidangan tertutup, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan yang 

prinsip dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, lebih-lebih 

menyangkut masalah nafkah batin. Dan tidak ketinggalan pula dalam hal 

pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan. Pemeriksaan perkara 

perceraian dilakukan dengan cara tertutup mulai dari sidang perdamaian. 

Pernyataan sidang tertutup tersebut harus dimuat dalam berita acara 

persidangan. 

8. Proses mediasi di pengadilan agama 

a. Tahap Pra Mediasi 

Pasal 17 PERMA No. 01 Tahun 2016 menerangkan bahwa: “Pada 

hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, 

hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Hakim wajib 

menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan 

kepada para pihak menempuh proses mediasi. Di samping itu, hakim 
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wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan 

biaya mediasi.
31

 

Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan 

mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak 

sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
32

 Dalam Pasal 

8 ayat (1) sampai dengan ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 diatur 

mengenai hal para pihak untuk memilih mediator yang telah ditentukan. 

Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, 

pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator 

sendiri. Daftar mediator diatur dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa 

untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan 

menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) 

nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau 

pengalaman para mediator. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama 

hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam 

wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang 

bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat 

ditempatkan dalam daftar mediator. Mediator bukan hakim yang 

bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang 

bersangkutan. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, 

Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 
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Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar 

mediator. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator 

dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, 

karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan 

dan pelanggaran atas pedoman perilaku.
33

 Honorarium mediator (biaya 

mediator) telah disebutkan pada pasal 10 PERMA ini, yaitu untuk 

penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Untuk uang jasa 

mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau 

berdasarkan kesepakatan para pihak. Batas waktu pemilihan mediator 

diatur dalam pasal 20 PERMA tersebut, yaitu Setelah para pihak hadir 

pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu 

juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna 

memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan 

penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak segera menyampaikan 

mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis 

hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. 

Jika setelah jangka waktu maksimal atau 2 (dua) hari kerja berikutnya 

setelah sidang pertama terpenuhi para pihak tidak dapat bersepakat 

memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib 

menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua 

majelis hakim.
34
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Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan 

memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan 

pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama 

untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama 

tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka 

hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang 

ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.
35

 

b. Tahap Mediasi 

Tahap mediasi diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya: Dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, 

masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu 

sama lain dan kepada mediator. Apabila dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator 

yang ditunjuk.
36

 

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis 

hakim, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak beraKompilasi Hukum Islam r masa 30 (tiga 

puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, 
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mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat 

komunikasi.
37

 

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah 

satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-

turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan 

mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak 

menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara 

patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa 

dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta 

kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain 

yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 

berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses 

mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim 

pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi 

dengan alasan para pihak tidak lengkap. Atas persetujuan para pihak atau 

kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam 

bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang 

dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para 

pihak.
38

 

Namun para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan 

tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau 

penilaian seorang ahli. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau 
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lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan 

kesepakatan. Jika setelah batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja 

para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-

sebab lainnya, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses 

mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 

Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan 

pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada 

tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap 

berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga 

sebelum pengucapan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja, sejak hari dimanas para pihak menyampaikan keinginan 

berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.
39

 

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan 

pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 

sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan 

atau perkara lain. Catatan mediator wajib dimusnahkan, kemudian 

Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan 

perkara yang bersangkutan. Mediator tidak dapat dikenai 

pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan 

perdamaian hasil proses mediasi.
40
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Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini juga mengatur tentang 

adanya kewajiban bagi para pihak untuk untuk menghadiri secara 

langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di dampingi kuasa 

hukum, kecuali ada alasan-alasa yan sah. Ketiga, yang paling baru adalah 

adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para 

pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari 

PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau 

kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah 

satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak 

beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir 

setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam 

pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang 

pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya 

meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan 

yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 

pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan 

mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume  

perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan 

perdamaianyang telah disepakati tanpa alasan yang sah.
41

 

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses 

mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka 

berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh 
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hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad 

baik  sebaagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. 

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada 

Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi 

dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat 

dilaksanakanya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan 

putusan yang merupakan putusan aKompilasi Hukum Islam r yang 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman 

pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman 

kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau 

pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat 

melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak 

beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai 

kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan  laporan 

tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai 

rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam 

laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
42

  

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam 

persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan 

yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat 
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untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam 

ayat (3) merupakan bagian dari biaya  perkara yang wajib disebutkan 

dalam amar putusan aKompilasi Hukum Islam r. Dalam hal tergugat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar 

putusan menyatakn biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, 

sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai 

pihak yang kalah.
43

 

Didalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, 

tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar 

biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. 

Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada 

penggugat melalui kepaniteraan  pengadilan mengikuti pelaksanaan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak 

secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara 

tanpa penghukuman biaya mediasi.
44

 

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun  2016 inilah   

yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta 

banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan 

bisa lebih efektif dan efisien. 

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang yang 

menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih 
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aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah 

perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang 

disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui 

mekanisme gugatan.
45

 

D. Tata Cara Proses Terjadinya Perdamaian/Rujuk dalam Perceraian. 

1. Pencatatan Perceraian dan Pencatatan Rujuk 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di kenal istilah 

perceraian yaitu tersebut dalam Bab VII, tentang putusnya perkawinan 

dan akibatnya, pasal 38 di sebutkan perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian, 

b. Perceraian, 

c. Atas Keputusan Pengadilan.
46

 

Dalam PP No 9 Tahun 1975 di kenal istilah perceraian dan gugatan 

cerai(Bab V tata cara perceraian pasal 14 sampai denga pasal 16). Bagi 

yang beragama islam didapat istilah talak. Istilah  ini didapati pada 

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Bab 1 pasal 1 (2) huruf b 

Buku pendaftaran Talak, ialah buku yang di sediakan untuk pencatatan 

talak yang di simpan oleh pegawai pencatat nikah. Juga istilah tersebut 

didapatkan pada pasal lain selanjutnya. Tugas PPN tidak termasuk P3NTR 

adalah mencatatkan terjadinya perceraian setelah menerima surat 

keterangan tentang terjadinya perceraian. ( pasal 17 PP No 9 Tahun 
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1975).Pencatatan tersebut dilakukan pada buku pendaftaran talak sebagai 

mana di atur dalam peraturan menteri agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 

28.
47

 

Istilah rujuk dapat di temui dalam beberapa pasal pada peraturan 

menteri agama no 3 tahun 1975, pasal 32 menyatakan bahwaPPN atau 

P3NTR berkewajiban mmemeriksa bagi suami yang akan merujuk 

istrinya, di selidiki apakah suami yang akan memenuhi syarat-syarat rujuk 

menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan di lakukan masih 

dalam iddah talak raj‟i dan apakah perempuan yang aka di rujuk betul 

bekas istrinya. Setelah itu suami mengucap Rujuknya dan di catatkan oleh 

PPN pada Buku Pendaftaran Rujuk. 

2. Ketentuan rujuk dan tata caranya 

Ketentuan rujuk dalam rujuk yang harus terpenuhi apabila ingin 

rujuk: 

a. Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah. 

b. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal : 

1) putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah 

jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul; 

2) putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan 

alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. 
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Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan 

keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai 

Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. 

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran 

Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat 

dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang 

mengeluarkannya semula. 

Berikut Tata cara rujuk yang harus di lakukan apabila ingin rujuk : 

a. suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama 

isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri 

dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat 

keterangan lain yang diperlukan. 

b. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii 

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 

c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu 

memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, 

apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, 

apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. 

d. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang 

bersangkutan besrta saksisaksi menandatangani Buku Pendaftaran 

Rujuk. 
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e. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang 

hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan 

rujuk. 

f.  Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan 

ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta 

saksisaksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 

mewilayahinya, disertai surat-surat keterengan yang diperlukan 

untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain 

disimpan. 

g. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima 

belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila lembar pertama dari 

daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara 

tentang sebab-sebab hilangnya. 

h. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang 

terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama 

ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada 

suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku 

Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri 

Agama. 
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i. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku 

Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat 

berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil 

Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah 

diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah 

tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang 

bersangkutan benar telah rujuk. 

j. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, 

tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku 

Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.
48

 

3. Upaya mendamaiakan kedua belah pihak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal 82 ayat 1 dan 

4  Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: 

5. Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha 

mendamaikan kedua pihak. 

6. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
49

 

Apabila tercapai kedamaian, maka tidak dapat di lakukan gugatan 

perceraian baru berdaarkan alasan yang ada dan telah di ketahui oleh 

penggugat sebelum perdamaian tercapai. 
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Sedangkan dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 143 dan 

144  menjelaskan bahwa: 

a. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 

perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum 

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 

perdamaian.
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BAB III 

PROSES PERDAMAIAN DALAM PERKARA GUGAT CERAI DI 

PENGADILAN AGAMA NGANJUK. 

 

A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk. 

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Nganjuk 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan 

Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan  Negara 

Tertinggi. Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan Agama Tingkat 

Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. Pengadilan Agama Nganjuk terletak di jalan Gatot Subroto 

Nganjuk yang mempunyai yurisdiksi 284 Kelurahan Desa dari 20 

kecamatan, dengan luas wilayah 122.433 Km² dan jumlah penduduk 

1.017.030 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk 

adalah Staat blad 1882 No.152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. 

Sejak berdirinya Pengadilan Agama NganjukSejak  diberlakukannya 

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Pengadilan Agama Nganjuk 

berkantor di salah satu ruang kecil yang berada disebelah utara masjid 

47 
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Agung Nganjuk, kemudian pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapatkan gedung di Jalan Bromo, Kelurahan Ploso Kabupaten Nganjuk 

dengan Anggaran dari Departemen Agama, dengan luas tanah kurang lebih 

500 m2 yang dipergunakan untuk kantor dan ruang sidang. 
51

 

Pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 tahun 1994 tentang 

Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Nganjuk, Pengadilan Agama Nganjuk  mendapatakan tanah 

untuk digunakan sebagai Gedung Kantor dan Balai sidang Pengadilan 

Agama Nganjuk seluas kurang lebih 3540 m2, mengingat jumlah pegawai 

yang semakin bertambah dan diperlukan tempat yang representative untuk 

pelayanan kepada pencari keadilan. 

Pada tahun 1995 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan anggaran 

dari Departemen Agama untuk Pembangunan Gedung dan balai sidang  

yang terletak di jalan Gatot subroto tersebut dan bangunan tersebut 

diresmikan oleh Bupati Nganjuk Drs. H. Soetrisno R pada tanggal 27 

Desember 1997. 

Pada tahun 1998 mendapatkan anggaran untuk pembangunan ruang 

tunggu dan bangunan untuk ruang administrasi. Dan sejak itu sampai tahun 

2012 Pengadilan Agama Nganjuk tidak pernah mendapatkan anggaran dana 

untuk pembangunan Gedung sedangkan Gedung PengadilanAgama 
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Nganjuk belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 

B sesuai dengan buku I Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). 
52

 

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Nganjuk ke 

gedung yang baru pada tahun 1998, maka gedung lama yang berada di Jalan 

Bromo, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk difungsikan sebagai ruang 

arsip, akan tetapi pada tahun 2003 karena Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

mempunyai rumah dinas maka gedung lama tersebut difungsikan sebagai 

rumah dinasdan sesuai dengan Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung RI nomor 30/BUA/SK/III/2010 tanggal 26 maret 2010 

tentang alih fungsi gedung kantor menjadi rumah dinas, karena rumah dinas  

keadaannya rusak parah maka pada tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapatkan anggaran untuk Rehabilitasi rumah dinas yang semula hanya 

untuk ketua akhirnya bisa diperuntukkan untuk ketua dan wakil ketua dan 

pada tahun 2015 Pengadilan Agama Nganjuk mendapat dana untuk 

melanjutkan pembangunan rumah dinas wakil ketua. Status tanah yang 

ditempati Pengadilan Agama Nganjuk sudah besertifikatkan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dan sudah masuk kedalam aset Barang milik Negara Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 
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Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan negara 

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang 

diatur dalam Pasal 49 Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 yakni, 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari‟ah. P3HP/Penetapan Ahli 

Waris, dan lain–lain. 

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Pengadilan Agama 

Nganjuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk berada 

pada  Yurisdiksi Pengadilan Tinggi  Agama Surabaya, dan memiliki 

wilayah hukum yang terdiri dari 20 (duapuluh) Kecamatan, 15(lima belas) 

Kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa dengan luas 

mencapai± 122.433 Km² atau 122.433 Ha.
53

 

3. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Nganjuk 

Pengadilan Agama Nganjuk berada pada  Yurisdiksi Pengadilan 

Tinggi  Agama Surabaya, dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 20 

(duapuluh) Kecamatan, 15(lima belas) Kelurahan dan 266 (dua ratus enam 

puluh enam) Desa dengan luas mencapai± 122.433 Km² atau 122.433 Ha.
54
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Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk tepatnya berbatasan dengan : 

Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro 

Sebelah Timur   : berbatasan dengan Kabupaten Jombang 

Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Kabupaten Kediri 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk 

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT 

dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar 

± 122.433 Km2 atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas: 

Tanah sawah 43.052.5 Ha 

Tanah kering 32.373.6 Ha 

Tanah hutan 47.007.0 Ha 

Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah Nganjuk 

antara lain sebagai berikut : Bagor, Ngluyu, Baron, Ngronnggot, Berbek, 
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Pace, Gondang, Patianrowo, Jatikalen, Rejoso, Kertosono, Prambon, 

Lengkong, Sawahan, Loceret, Sukomoro, Nganjuk, Tanjunganom, Ngetos, 

Wilangan. 

4. Jumlah Perkara Pertahun Di Pengadilan Agama Nganjuk 

Dari perkara yang diterima, seperti tertulis dalam tabel diatas yang 

selama kurun waktu 2014 – 2016 tersebut dapat dirinci secara jelas menurut 

jenis perkaranya sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini : 

No. Jenis Perkara 2014 2015 2016 

1. Ijin Poligami 4 4 4 

2. Pencegahan Perkawinan 0 0 0 

3. Penolakan Perkawinan 0 0 0 

4. Pembatalan Perkawinan 1 3 1 

5. Kelalaian Kewajiban Suami/ Istri 0 0 0 

6. Cerai Talak 752 719 632 

7. Cerai Gugat 1685 1655 1646 

8. Harta Bersama 0 2 12 

9. Penguasaan Anak 0 1 2 

10. Nafkah oleh Ibu 0 0 0 

11. Hak-hak bekas isteri 0 0 0 

12. Pengangkatan Anak 1 3 2 

13. Pencabutan Kekuasaan Orangtua 0 0 0 

14. Perwalian 3 4 5 

15. Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0 

16. Penunjukan Orang Lain sebagai 

wali 

0 0 0 

17. Ganti Rugi Tehadap Wali 0 0 0 

18. Asal Usul Anak 1 1 0 

19. Penolakan Kawin Campur 0 0 0 

20. Istbat Nikah 11 8 15 

21. Izin Kawin 0 0 0 

22. Dispensasi Kawin 96 71 88 

23. Wali Adhol 16 20 10 
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24. Ekonomi Syariah 0 0 0 

25. Kewarisan 3 10 4 

26. Wasiat 0 0 0 

27. Hibah 0 0 0 

28. Wakaf 0 0 0 

29. Zakaf/Infaq/Sadaqah 0 0 0 

30. P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 7 11 

31. Lain-lain 8 14 11 

Jumlah 2593 2522 2443 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa kasus perceraian yang masuk di 

Pengadilan Agama Nganjuk sangat banyak. Tapi juka di lihat dari tahun 

2014 sampai 2016 perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk 

semakin menurun. Yaitu di buktikan dengan perkara perceraian yang masuk 

pada tahun 2014 untuk cerai talak 752 sedangkan cerai gugat 1685. Ditahun 

2015  untuk cerai talak 719 sedangkan cerai gugat 1655. Ditahun 2016 

untuk cerai talak 632 sedangkan cerai gugat 1646. 

Berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung R.I tentang susunan 

dan Tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai bagian struktur 

organisasi sebagai berikut: 

Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai 

berikut: 

No 
Nama / Tempat / Tanggal 

Lahir 

NIP.                                 

Kartu Pegawai 
Jabatan 

1  2  3  4 

1 
Drs. Syaiful Heja, M. H 

Bangkalan, 06Oktober 1967 

19671006 199403 1 009 

G. 095312 
Ketua 
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2 
Mohammad Thoha, S. Ag 

Ponorogo, 30 Juni 1953 

19530630 198103 1 003 

A. 0458483 

Hakim 

Madya 

Muda 

3 
Drs. H. Muh. Mahfudz                       

Surakarta, 01 Januari 1958 

19580101.199403.1.002                 

G. 079275 

Hakim 

Madya 

Muda 

4 

Drs. Moch. Muchsin, 

M.SyJombang, 09 Januari 

1963 

19630109.199303.1.003                 

F. 110685 

Hakim 

Madya 

Muda 

5 

Haitami, S.H.,M.H                                

Lumajang, 12 Desember 

1966 

19661212.199003.1.005         

E. 820374 

Hakim 

Madya 

Pratama 

6 

Heri Eka Siswanta, S. H.,M. 

H                   Nganjuk, 22 

Oktober 1968 

19681022.200112.1.002                 

L. 014692 
Panitera 

7 
Drs. H. Moh. Munib, M.H. I      

Blitar, 02 April 1965 

19650402.199303.1.003                 

F. 049807 

Wakil 

Panitera 

8 
Nafis Machfiiyah, S.Ag                 

Trenggalek, 29 Juli 1972 

19720729.199903.2.001                 

J. 003646 
Sekretaris 

9 
Amir Hamzah, S. H.            

Probolinggo, 1 Juni 1967 

19670601.199203.1.005   

E. 983707 

Panitera 

Muda 

Gugatan 

10 Muh. Nafi‟I, S. H., M. H. I 
19820509.200604.1.011 

N. 032904 

Panitera 

Muda 

Hukum 

11 

Setyo Hayuningsih, SH                 

Lamongan, 10 November 

1966 

19661110.198603.2.002                 

E. 788339 

Panitera 

Pengganti 

12 
Nurul Kumtianawati, S. H                           

Jombang, 10 Oktober 1983 
19831010 200904 2 013 

Panitera 

Pengganti 
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13 
Fuad, S.H.IKediri, 09 Juni 

1979 

19790609 201101 1 

009B. 02004853 

Kasub. 

Kepegawaia

n dan 

ORTALA 

14 
Ermas Firdaus, S. T                         

Madiun, 31 Maret 1985 

19850331 201101 2 013 

Q. 213175 

Kasub. 

Perencanaa

n, Pelaporan 

dan IT 

15 
Saiful Anam, S. H                           

Nganjuk, 10 Juni 1965 

19650610.199303.1.005                 

F. 361309 
Staff 

16 

Nur Kerisna Wachidah                

Surabaya, 26 September 

1968 

19680926.200701.2.001          

N. 301680 

Jurusita 

Pengganti 

17 

Irwan Abd. Rahman, S. H., 

M. H                    Malang, 

01 Maret 1976 

19760301.201405.1.001 

Jurusita 

Pengganti 

18 
Sunarto                                                 

Malang, 07 Mei 1962 
19620507.201405.1.001 

Jurusita 

Pengganti 

19 
Muh. Yanuar Arifin            

Jombang, 05 Januari 1978 
19780105.201405.1.001 

Jurusita 

Pengganti 

20 
Mukarom                                              

Blitar, 10 September 1967 
19670910.201408.1.002 Staf 

 

5. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Nganjuk 

Visi merupakan  pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Visi Pengadilan Agama 

Nganjuk mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan  Agama 

Nganjuk adalah sebagai berikut :   
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“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama 

Nganjukyang Profesional, dan Akuntabel menuju Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung” . 

Visi tersebut dimaksud : “bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama 

Nganjuk bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan 

menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur, adil, profesional dan 

akuntabel, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan 

pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan dalam pelayanan 

kepada masyarakat” .   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 

yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama 

Nganjuk menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan 

transparan; 

c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan  

“Terwujudnya kesatuan hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Nganjuk 

yang profesional dan akuntabel menuju Badan Peradilan yang Agung“ adalah 

sebagai berikut :  
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a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 

Aparatur Pengadilan dalam menjalankan tugasnya disini  dimaksud  

mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun dalam 

penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan 

transparan. 

Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

penegakan hukum dan keadilan, menyadari hal ini orientasi perbaikan 

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dengan 

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan adalahdengan 

meningkatkan pelayanan publik. 

c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan tugas Peradilan yang bisa memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Nganjuk 

berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), bagi aparaturnya baik dengan melakukan pembinaan, 

mengikuti diskusi hukum dan pelatihan-pelatihan secara eksternal.
55

 

d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 

Pengadilan Agama Nganjuk dengan tingkat perkara yang yang 

dilayani cukup tinggi dan masyarakat yang tingkat hiteroginitasnya tinggi 

pula maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada 
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masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pengawasan 

secara berkala maupun audit ekternal baik yang dilakukan oleh Lembaga 

yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan 

pelayanan sesuai standart yang ditentukan sejalan dengan mekanisme 

Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus 

menerus/ berkesinambungan. 

B. Proses Perdamaian dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

Dalam upaya penyelesaian perkara seorang hakim harus benar-benar 

mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, agar perkara tersebut dapat 

di putuskan dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini ketetapan pengadilan 

Agama Nganjuk terhadap permohonan gugatan cerai Nomor 

1957/Pdt.G/2016/Pa.NGJ tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh 

Majelis Hakim. 

Berdasarkan wawancara hakim tanggal 15 Februari 2018 mengenai 

proses perdamaian dan landasan hukum perkara Nomor 

1957/Pdt.G/2016/Pa.NGJ tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh 

Majelis Hakim. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

dalam perkawinan ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan 

syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan  akan menyebabkan sesuatu itu tidak 
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syah. Dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa rukun 

dan syarat yang telah ada. Perkawinan apabila tidak memenuhi salah satu 

dari rukun dan syarat tersebut maka tidak syah. Menurut bapak muhsin 

selaku ketua sidang syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut: 

“Untuk syarat – syaratnya harus ada calon mempelai laki-laki dan 

perempuan, wali bagi calon mempelai perempuan, saksi, ijab dan 

kabul. Calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mampu 

berpikir, dewasa, akil baligh dan tidak dalam paksaan. Untuk saksi 

beragama islam, baligh serta harus laki-laki. Dan biasanya apabila 

salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka akan mengajukan 

permohonan ke pengadilan”56
 

 

Dari pendapat bapak muhsin selaku ketua sidang di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak memenuhi dari 

salah satu rukun dan syarat tersebut. Yaitu harus ada calon mempelai 

perempuan, calon mempelai laki-laki, saksi ijab dan kabul. Bapak muhsin 

selaku ketua sidang di sini juga menjelaskan calon laki-laki dan perempuan 

sudah mampu berfikir, dewasa, baligh dan tidak ada paksaan untuk 

menikah. Sedangkan untuk saksinya harus beragama islam, baligh serta 

harus laki-laki. 

 Kalau kita ngomong perkawinan pasti ada perceraian. Perceraian 

merupakan bagian dari perceraian karena perceraian senantiasa di atur 

dalam hukum perkawinan. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan 

yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang 

ditentukan undang-undang. Dalam putusnya suatu perkawinan di situ pasti 
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ada dampak-dampak dari perceraian itu menurut bapak muhsin selaku ketua 

sidang dampak dari perceraian itu adalah sebagai berikut: 

“Apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak maka Anak akan 

merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu, akan 

menjadikan kedua belah pihak sebagai peranan ganda (sebagai ayah 

dan ibu) dan juga menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar 

yang menyakitkan.”57
 

 

Dari pendapat bapak muhsin selaku ketua sidang di atas, dapat di 

simpulkan bahwa apa bila terjadi perceraian maka anak akan mempunyai 

rasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu, selain itu akan 

menjadikan mereka berperan ganda untuk menjadi ibu sekaligus ayah, dan 

juga akan merasakan perasaan kecewa yang sangat besar kepada pasangan 

yang bercerai. 

Putusnya perceraian ada tiga macam yaitu kematian, perceraian serta  

putusan pengadilan. Dalam putusnya perceraian ada alasan alasan yang di 

gunakan untuk dapat terjadi perceraian. Menurut bapak muhsin selaku ketua 

sidang di pengadilan agama nganjuk dalam perkara perceraian sering terjadi 

karena alasan alasan sebagai berikut: 

“Kasus perceraian yang paling banyak masuk di pengadilan agama 

nganjuk adalah tentang faktor ekonomi. Biasanya sang istri di tinggal 

suami beberapa tahun dan tidak di beri nafkah sama sekali sehingga si 

istri mengajukan gugatan cerai. Selain itu ada juga tentang 

perselingkuhan yang di lakukan oleh istri maupun suami”58
 

Dari penjelasan bapak muhsin selaku ketua sidang di pengadilan 

agama nganjuk dalam perkara perceraian itu paling banyak karena faktor 
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ekonomi yang istrinya di tinggal beberapa tahun tanpa di beri nafkah dan juga 

perselingkuhan yang di lakukan oleh istri maupun suami. 

Dalam pengajuan gugatan cerai harus memenuhi beberapa unsur yaitu 

harus ada calon penggugat, tergugat dan alasan yang kuat untuk mengajukan 

gugatan cerai. Berikut adalah pandangan Bapak Amir selaku panitera 

terhadap tatacara pengajuan gugat cerai perkara ini dalam  pengadilan Agama 

Nganjuk sebagai berikut: 

“Pada awalnya penggugat yg bernama Bunga (nama samaran) dan 

tergugat yang bernama Reza (nama samaran) hidup rukun, tentram 

dan bahagia. Bejo masih mau memberikan nafkah kepada Anis, tapi 

lama kelamaan Bejo ini tidak mau memberi nafkah kepada Anis dan 

juga tidak pernah pulang kerumah”.59
 

 

Dari pendapat Bapak Amir selaku panitera diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa proses pengajuan gugat cerai itu dapat diajukan di 

Pengadilan Agama jika ada konflik dalam pernikahan kedua belah pihak yaitu 

tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah 

pulang kerumah. 

Disamping itu Bapak Muhsin selaku ketua sidang yang merupakan 

Ketua Sidang mengungkapkan pendapatnya tentang cara pengajuan gugatan 

cerai, dengan pernyataannya sebagai berikut: 

“Di dalam pengajuan gugatan cerai dalam persidangan terdapat 

beberapa cara yang harus dipenuhi diantaranya, membuat gugatan, 

mendaftarkannya ke pengadilan, membayar panjar biaya dan 

mendaftarkan perkara”. 60
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Bapak Muhsin selaku ketua sidang disini menjelaskan lebih lanjut 

tentang pengajuan gugat cerai itu diajukan dimulai dari pembuatan gugatan, 

kemudian dilanjutkan mendaftarkan di Pengadilan yang isinya tentang 

konflik yang dialami oleh kedua belah pihak, kemudian perkara masuk di 

pengadilan langsung di proses sesuai hukum acara yang berlaku.  

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kehakiman yang 

berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang menerapkan asas 

perdamaian. Sedangkan perdamaian sendiri adalah suatu persetujuan antara 

kedua belah pihak unuk mengakhiri sengketa. Agar terpenuhinya suatu 

perdamaian tersebut maka harus memenuhi syarat-syarat tentang perdamaian. 

Menurut bapak muhsin selaku ketua sidang menyatakan bahwa syarat-

syarat untuk tercapainya perdamaian sebagai berikut: 

“Syarat untuk perdamaian yaitu kedua belah pihak bersepakat untuk 

berdamai dan mengakhiri sengketa yang telah ada”61
 

 

Dari penjelasan di atas syarat untuk tercapainya perdamaian adalah 

kesepakatan keduabelah pihak dan mengakhiri sengketa yang telah ada. Jadi 

apabila syarat-syarat belum terpenuhi maka perdamaian tidak bisa di lakukan.  

“Dalam kasus ini menurut bapak Muhsin selaku ketua sidang syarat 

tercapainya perdamaian sudah terpenuhi karena kedua belah pihak 

sudah sepakat untuk berdamai dengan cara mengakhiri sengketa”.62
 

 

Dalam hukum acara pemeriksaan persidangan ada beberapa proses 

persidangan, yang pertama pemeriksaan identitas kedua belah pihak dan 
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dilanjutkan proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, 

duplik, pembuktian serta pembacaan putusan.  

Berikut adalah pandangan Bapak Amir selaku panitera terhadap 

proses pemeriksaan persidangan dengan Nomor 1957/Pdt.G/2016/Pa.NGJ 

tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, beliau 

menerangkan bahwa:  

“Dalam perkara Nomor 1957/Pdt.G/2016/Pa.NGJ yang pertama 

pemeriksaan identitas kedua belah pihak dan dilanjutkan proses 

mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, 

pembuktian serta pembacaan putusan. Tetapi dalam kasus ini pada 

waktu pembacaan putusan sebelum putusan dibacakan oleh ketua 

sidang kedua belah pihak telah berdamai”. 
63

 

 

Dari pendapat bapak Amir selaku panitera diatas tentang proses 

pemeriksaan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di 

pengadilan, tetapi sebelum putusan dibacakan oleh ketua sidang kedua belah 

pihak telah berdamai. Sedangkan pendapat dari Bapak Muhsin selaku ketua 

sidang tentang proses pemeriksaan persidangan dalam perkara gugat cerai ini 

sebagai berikut:  

“Untuk sidang yang pertama pemeriksaan identitas kedua belah pihak 

dan dilanjutkan proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, 

replik, duplik, pembuktian serta pembacaan putusan. Tetapi dalam 

kasus ini pada waktu pembacaan putusan sebelum putusan dibacakan 

oleh ketua sidang kedua belah pihak telah berdamai dan dicabut”.64
 

 

Dari pendapat Bapak Amir selaku panitera dan Bapak Muhsin selaku 

ketua sidang tentang proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh 
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majelis hakim hampir sama, bedanya setelah kedua belah berdamai kemudian 

perkara di cabut. 

Dalam mendamaikan sesuatu pasti ada alasan-alasan untuk 

mendamakannya menurut bapak muhsin selaku ketua sidang alasan dalam 

mendamaikan kedua belah pihak. Berikut landasan bapak muhsin selaku 

ketua sidang:  

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal 82 ayat 1 dan 4  

Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: Pada sidang pertama gugatan 

perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, Selama perkara 

belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan. Apabila tercapai kedamaian, maka tidak dapat di lakukan 

gugatan perceraian baru berdaarkan alasan yang ada dan telah di ketahui oleh 

penggugat sebelum perdamaian tercapai. 

Dalam kasus ini kedua belah pihak setelah berdamai langsung di 

cabut.Menurut hakim kenapa perdamaian ini tidak di catatkan karena apabila di 

catatkan maka akan memakan waktu lebih lama lagi karena harus 

mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut, apakah tidak bertentangan 

dengan undang-undang, dapat di eksekusi dan mempunya itikad baik dalam 

mengadakan perjanjian tersebut seperti apa yang di katakan bapak muhsin di 

bawah ini: 

“Apabila di catatkan maka akan memakan waktu lebih lama lagi karena 
harus mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut, apakah tidak 

bertentangan dengan undang-undang, dapat di eksekusi dan mempunya 

itikad baik”65
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C. Cara Mediasi Kedua Belah Pihak 

Dalam setiap kasus perceraian sebelum masuk ke proses pemeriksaan 

persidangan pasti di suruh mediasi terlebih dulu karena Dalam pasal 130 

HIR/ 154 RBg menyebutkan bahwa setiap perkara gugatan, sebelum pokok 

perkaranya disidangkan, hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih 

dahulu bagi para pihak. 

Dalam PERMA Mediasi pasal 2 Ayat 2 mewajibkan kepada para 

pihak untuk melaksanakan prosedur mediasi, bahkan menurut pasal 2 Ayat 3 

disebutkan bahwa jika prosedur mediasi itu tidak dilaksanakan, maka putusan 

perkara yang bersangkutan diancam menjadi batal demi hukum. 

Berikut ini adalah pandangan bapak toha selaku hakim mediator 

terhadap proses mediasi di pengadilan agama nganjuk. Beliau menerangkan 

bahwa: 

“Pada proses mediasi perceraian yang sebelumnya sudah di tetapkan 

jadwalnya pada saat sidang pertama, mediasi dilaksanakan paling 

lama 30 hari kerja sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 3, 

selebihnya adalah kemauan para pihak. pada pertemuan pertama 

hakim mediator hanya sebatas memperkenalkan diri dan identifikasi 

masalah lalu menyuruh para pihak meresum masalahan yang mereka 

sengketakan Sesuai pasal 24.Pada pertemuan kedua hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak untuk tidak bercerai, tetapi ketika 

para pihak tetap ingin lanjut bercerai maka hakim mempelajari resum 

yang sudah dibuat dan merumuskan hal-hal yang dapat mereka 

sepakati. Dalam pertemuan ini biasanya akan terjadi proses tawar 

menawar antara para pihak yang di bantu oleh mediator untuk mencari 

sumber masalah dan untuk mencari kesepakatan, dalam posisi tersebut 

hakim mediator hanya mengarahkan dan tidak memberi keputusan. 

Pertemuan ketiga adalah kemauan para pihak yang bersengketa”66
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Dari pendapat bapak toha selaku hakim mediator di atas dapat di 

ambil kesimpulan bahwa pada proses mediasi perceraian yang sudah di 

tetapkan pada sidang pertama mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak 

mediasi di laksanakan. 

Pada pertemuan pertama mediator hanya sebatas memperkenalkan diri 

dan identifikasi masalah lalu menyuruh para pihak meresum masalahan yang 

mereka sengketakan. 

Pertemuan kedua hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

untuk tidak bercerai, tetapi ketika para pihak tetap ingin lanjut bercerai maka 

hakim mempelajari resum yang sudah dibuat dan merumuskan hal-hal yang 

dapat mereka sepakati. Dalam pertemuan ini biasanya akan terjadi proses 

tawar menawar antara para pihak yang di bantu oleh mediator untuk mencari 

sumber masalah dan untuk mencari kesepakatan, dalam posisi tersebut hakim 

mediator hanya mengarahkan dan tidak memberi keputusan. Dan yang 

terakhir kemauan para pihak yang bersengketa apakah ingin bercerai atau 

tidak. 

Di pengadilan agama nganjuk dalam penentuan mediator langsung 

ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, karena 

kebanyakan yang berperkara disini adalah orang awam sehingga orang 

tersebut biasanya tidak mau memilih sendiri mediatornya, maka penentuan 

mediator diambil oleh pihak pengadilan. Seperti apa yang di katakan bapak 

toha selaku hakim mediator sebagai berikut: 

“Penentuan mediator langsung ditentukan oleh pihak Pengadilan 

Agama Kabupaten Nganjuk, karena kebanyakan yang berperkara 
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disini adalah orang awam sehingga orang tersebut biasanya tidak mau 

memilih sendiri mediatornya, maka penentuan mediator diambil oleh 

pihak pengadilan”67
 

 

 Selain lain itu selain itu menurut bapak muhsin selaku ketua sidang 

apabila menggunakan mediator dalam pengadilan maka untuk mediatornya 

tidak di pungut biaya. 

“Mediator langsung ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama 

Kabupaten Nganjuk, karena apabila menggunakan mediator dalam 

pengadilan maka untuk mediatornya tidak di pungut biaya”68
 

 

Dalam menyelesaiakan suatu sengketa pasti ada faktor pendorong 

untuk cercapainya suatu perdamaian dan ada faktor yang menghalangi untuk 

tercapainya perdamaian. Seperti yang di katakan bapak toha selaku hakim 

mediator faktor pendoroang untuk tercapainya perdamaian adalah mediator 

yang sangat gigih dalam memberi saran-saran dan nasehat kepada kedua 

belah pihak untuk berdamai. 

Berikut ini adalah pandangan bapak toha selaku hakim mediator 

terhadap faktor pendorong terjadinya perdamaian. Beliau menerangkan 

bahwa: 

Mediator yang sangat gigih dalam memberi saran-saran dan nasehat 

kepada kedua belah pihak untuk berdamai.
69

 

 

Bapak muhsin selaku ketua sidang di sini juga menambahi faktor 

pendorong terjadinya perdamaian. Berikut ini adalah pandangan bapak toha 

selaku hakim mediator terhadap faktor pendorong terjadinya perdamaian. 

Beliau menerangkan bahwa: 
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Dalam kasus ini faktor pendukungnya bukan termasuk masalah 

perselingkuhan sehingga kedua belah pihak bisa bersatu lagi dan 

hakim yang gigih dalam mendamaiakan kedua belah pihak Sehingga 

kedua belah pihak bisa berdamai.
70

 

 

Dalam pandangan bapak muhsin selaku ketua sidang disini dapat di 

ambil kesimpulan bahwa faktor pendorong terjadinya perdamaian tidak hanya 

mediator yang gigih dalam mendamaikan kedua belah pihak tetapi ada faktor 

lain yaitu bukan permasalahan perselingkuhan. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERDAMAIAN DALAM 

PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA 

NGANJUK. 

 

A. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proses Perdamaian Dalam 

Persidangan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Nganjuk.             

Perceraian yang paling banyak masuk di pengadilan agama nganjuk 

adalah tentang faktor ekonomi, istri di tinggal suami beberapa tahun dan tidak 

diberi nafkah sama sekali sehingga istri mengajukan gugatan cerai. Menurut 

Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, hakim sebelum memeriksa perkara 

perdata terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 

Bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan. 

Mekanisme perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebagai berikut: 

e. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian 

Pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, tenteram dan 

bahagia. Penggugat masih mau memberikan nafkah kepada terggugat,  

lama kelamaan memberi nafkah dan tidak ppulang kerumah dan akhirnya 

penggugat minta cerai  

 Penulis mendapatkan salinan putrusan dari pemohon yang 

menganjukan gugat cerai, namun dapat diselesaikan secara damai.  Penuls 

akan menjabarkan awal terjadnya pengajuan perceraian sampai berakhir 
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damai. Pihak penggugat dan tergugat Bunga penulis samarkan nama 

indentas Binti Sugianto, berumur 37 tahun dan agama Islam. Mempunyai 

pekerjaan  sebagai karyawan swasta yang beralamat di Dusun Klaten, RT 

01 RW 01 Desa Kurungrejo. Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, 

memperikan kuasakan kepada H. Edi Sucipto, S.H., M.H., Rudi Hartono, 

S.H., M.H., dan Wijono, S.H. sebagai pengacara 

Melawan Reza (nama samaran) bin Warino sebagai pihak tergugat 

berumur 35 tahun beragama Islam, swasta, bertempat tinggal di Jalan 

Apokat I Nomor 47 RT 01 RW 03. Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, 

Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Imam ghozali, 

S.H. & luluk yuana, S.H.  

 Surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar telah 

mengajukan gugatan secara tertulis, yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Nganjuk dengan register perkara                                       

Nomor : 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj tanggal 31 Oktober 2016. pada hari 

persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  dan Tergugat hadir di 

persidangan, dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim kepada para 

pihak dalam persidangan dan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator 

Mohammad Thoha, S. Ag. dan menurut laporan mediator tanggal 06 

Desember 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil; 

2. Hakim mendamaikan kedua belah pihak. 

Pada acara sidang yang kedua majelis hakim telah mengupayakan 

perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian 
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dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan oleh 

Penggugat. 

Setelah itu atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tanggal 13 Desember 2016  

yang isinya sebagaimana pada berita acara sidang. Kemudian atas jawaban 

Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis 

tanggal 20 Desember 2016  yang isinya sebagaimana pada berita acara 

sidang . 

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik 

secara tertulis tanggal 03 Januari 2017  yang  isinya sebagaimana pada 

berita acara sidang. Selanjutnya tanggal 17 Januari 2017 pihak tergugat 

dan penggugat telah mengajukan alat bukti yang isinya sebagaimana pada 

brita acara sidang. 

Pada sidang tanggal 14 Februari 2017 Pemohon menyatakan 

mencabut perkara,  alasan Pemohon sudah rukun dengan Termohon. 

Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut 

perkaranya, segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan 

perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

Tahapan pemeriksaaan hakim berusaha memberi saran dan nasehat 

sehingga pihak penggugat dan tergugat berhasil damai. Upaya perdamaian 

memiliki syarat-syarat tertentu,  yang harus dipenuhi supaya perdamaian itu 
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terwujud dan di dapat di akui oleh hukum di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebagai berikut: 

e. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak 

Penulis akan mencertakan awal terjadinya kasus perceraian yang 

berkahir dengan perdamaian sehingga kedua pihak tidak jadi bercerai. 

Bunga penulis samarkan nama identitas sebagai penggutat dan Reza 

(nama samaran) sebagai pihak tergugat tidak keberatan untuk berdamai. 

Bunga Binti Sugianto sebagai penggutat berumur 37 tahun dan Reza 

(nama samaran) bin Warino sebagai pihak tergugat berumur 35 tahun 

dengan demkian kedua belah pihak sudah cakap hukum dan tidak dalam 

penganpuan.  

Pada akhirnya Reza dan bunga telah sepakat damai untuk tidak 

meneruskan perceraian dikarena mempertimbangkan anak masih kecil. 

Reza dan bunga telah melakukan perjanjian secara lisan untuk berdamain 

untuk memperbaiki hubungan suami istri supaya tercipta keluarga yang 

sakinah mawadah warohmah 

f. Mengakhiri Sengketa. 

Pada awalnya kedua belah pihak bertengkar terus menerus 

akhirnya bunga mengajukan gugatan ke pengadilan. pertama bunga 

datang ke pengacara untuk membuat gugatan, selanjutnya pengacara itu 

mendaftarkannya ke pengadilan dan membayar panjar biaya untuk 

mendaftarkan perkara. Tetapi pada waktu proses pembacaan gugatan 

kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa, 
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dikarenaka kedua pihak masih mencintai dan memiliki anak sebagai 

pertimbangan utasmsuntuk memlih damai. 

g. Mengenai Sengketa Yang Telah Ada 

Bunga melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugat cerai, Bunga 

selama dua tahun tidak diberi nafkah dan meminta hak-haknya sebagai 

istri terdaftar pada perkara Nomor 1957/Pdt.G/2016/Pa.NGJ. Tahapan  

persidangan iyalah pemeriksaan identitas kedua belah pihak, memastikan 

identitas para pihak (Bunga Dan Reza) benar. Sebelum gugatan 

dibacakan, para phak melakukan mediasi. Apabila mediasi gagal 

dilakukan pemeriksaan persidangan yaitu, pembacaan gugatan, jawaban 

gugatan, replik, duplik, pembuktian serta pembacaan putusan.  

Tetapi dalam kasus ini pada waktu pembacaan putusan sebelum 

putusan dibacakan oleh ketua sidang kedua belah pihak telah berdamai. 

karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dengan cara 

mengakhiri sengketa. 

h. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis. 

Pada sidang pertama hakim berupaya mendamaikan bunga dan 

reza dengan cara memediasi, setelah melakukan proses mediasi bunga 

dan reza masih bersih kukuh untuk bercerai. Selanjutnya masuk pada 

acara pemerksaan persidangan, pada sidang ke 9 upaya perdamaian 

hakim oleh pihak perperkara yakni bunga dan Reza bersedia menyatakan 

damai dengan memperbaiki hubungan keduannya.  
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Perdamaian antara Bvunga dan Reza tidak berbentuk tertulis 

seperti yang tertera dalam penetapan perkara                                                           

No 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Hakim mengabulkan permohonan 

pencabutan perkara nomor 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj dari Penggugat. Dan 

hakim Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara 

tersebut dalam register perkara. Dari penjelasan diatas peneliti bisa 

mengambil kesimpulan, bahwa disini Pengadilan Agama Nganjuk 

terlihat bahwa dalam mendamaikan ke dua belah pihak tidak sesuai 

dengan syarat-syarat yang ada dalam tercapainya perdamaian.  

Hakim disini terlihat hanya memposisikan sebagai pencegah 

terjadinya perceraian saja, tidak mengusahakan yang terbaik bagi kedua 

belah pihak. Padahal dalam syarat terjadinya perdamaian perjanjian 

perdamaian harus dicatatkan ke pengadilan. Putusan perdamaian 

hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, yang 

nantinya mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama. 

B. Pelaksanaan Proses Perdamaian Dalam Persidangan Perkara Gugat Cerai 

Di Pengadilan Agama Nganjuk Di Tinjau Dari Teori Mediasi. 

Dalam tahap ini penggugat memasukan gugatannya ke Pengadilan 

Agama Nganjuk, kemudian gugatan tersebut diterima pada tanggal 31 Oktober 

2016 oleh Pengadilan Agama Nganjuk dengan                                 

Nomor : 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk 

menunjuk majelis hakim,  pemeriksa perkara tersebut dengan surat Penetapan 

Ketua Pengadilan Agama Nganjuk. Majelis hakim yang ditunjuk untuk 
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menangani perkara sehingga berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri dengan Nomor : 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj.  

 Pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa 

tanggal 22 Nopember 2016. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan 

Agama Nganjuk untuk memanggil kepada kedua belah pihak agar supaya 

datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Nganjuk. 

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara No.1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj 

dalam hal ini menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan 

perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

No 1 Tahun 2016 (PERMA). Mewajibkan hakim untuk menempuh jalan 

mediasi, yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri yang 

menangani perkara perdata.  

Majelis Hakim sebagai Pemeriksa Perkara Perdata 

No.1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 

2 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 

(PERMA). Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 

(PERMA) menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku 

untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Pasal (2) 

Peraturan Mahkamah Agung No 1 1 Tahun 2016  (PERMA) menyebutkan 

bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.  
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c. Prosedur Mediasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 1 Tahun 2016  

Pasal (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (PERMA) 

menyebutkan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi, berdasarkan 

peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR 

dan atau pasal 154 Rbg yang mengkaitkan putusan batal demi hukum 

Pasal (4). Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (PERMA) 

menyebutkan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib 

menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan 

perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk 

perkara yang bersangkutan.  

Majelis Hakim dalam hal menangani perkara perdata menerangkan 

pada kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus 

melalui mediasi terlebih dahulu. Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa 

Pengadilan Agama Nganjuk adanya mediator yang nantinya dapat 

dipergunakan untuk membantu proses penyelesaian perkara perdata 

dengan cara mediasi. 

d. Tahap Pra Mediasi 

Pada proses tahapan pra mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Nganjuk, para pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi pada sidang 

pertama. Hal ini terdapat indikasi bahwa mediator juga berusaha 

mendamaikan suami istri yang akan bercerai, kewajiban hakim untuk 

menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak tidak. 
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Mediator yang langsung ditujukan kepada mediator Nonhakim oleh 

pihak Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, disebabkan karena adanya 

beberapa alasan yakni para pihak sebagian besar adalah orang awam, 

sehingga mereka tidak paham tentang prosedur mediasi,. Pengadilan Agama 

Kabupaten Nganjuk belum memiliki mediator, sehingga Pengadilan Agama 

Nganjuk menyediakan Nonhakim sendiri yang selalu siap diruang mediasi. 

Selanjutnya alasan karena menumpuknya perkara yang diselesaikan, pada 

proses litigasi membuat hakim tidak ada waktu untuk ikut memediasi para 

pihak. 

Analisis penulis prosedur mediasi yang diatur dalam Pasal 19 PERMA 

No. Tahun 2016, memilih mediator disediakan oleh Pengadilan, agar 

memudahkan para pihak yang mediasi tidak terbebani oleh biaya mediator. 

Para pihak memilih mediator dari hakim yang juga bersertifikat tidak 

dipungut biaya, seharusnya pengadilan lebih mengedepankan itikad baik 

dari para pihak yang bersengketa. Para pihak merupakan salah satu faktor 

pendukung keberhasilannya mediasi, ketika para pihak sudah berniatan 

hadir dalam mediasi.  

e. Tahap Mediasi 

Tahapan mediasi perceraian telah ditetapkan jadwal sidang pada 

perkara perceraian, mediasi di tetapkan pada sidang yang pertama. Mediasi  

dilaksanakan paling lama 30 hari kerja sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 

pasal 3.. Pada pertemuan pertama hakim mediator hanya sebatas 

memperkenalkan diri ke dua pihak yang berperkara dan menyelaskan 
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masalah dari perkaranya. Pada pertemuan kedua hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak untuk tidak bercerai, tetapi ketika para 

pihak tetap ingin lanjut bercerai maka hakim mempelajari resum yang 

sudah dibuat dan merumuskan hal-hal yang dapat mereka sepakati. Dalam 

pertemuan ini biasanya akan terjadi proses tawar menawar, antara para 

pihak yang dibantu oleh mediator untuk mencari sumber masalah dan 

untuk mencari kesepakatan. Hakim mediator hanya mengarahkan dan 

tidak memberi keputusan. Pertemuan ketiga adalah kemauan para pihak 

yang bersengketa. 

Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk upaya hakim mediator 

dalam memediasi para pihak yang bersengketa, dan melakukan ngeosiasi 

antara hakim dan pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk 

mendapatkan penyelesaian, atau jalan keluar atas persengketaan perceraian 

yang sedang berlangsung. Negosiasi diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 

2016 dan diatur dalam Undang-Undang No.mor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (10) 

menyebutkan bahwa negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian 

sengketa di samping cara lainya melalui mediasi. 

f. Akta perdamaian 

Kasus perkara Nomor 1957/Pdt.G/2016/Pa.NGJ yang pertama 

pemeriksaan identitas kedua belah pihak dan dilanjutkan proses mediasi, 

pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian serta 

pembacaan putusan. Tetapi dalam kasus ini pada waktu pembacaan 
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putusan sebelum putusan dibacakan oleh ketua sidang kedua belah pihak 

telah berdamai dan dicabut. 

Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah akta 

perdamaian. Dalam kasus ini upaya perdamaian berhasil tetapi pengadilan 

tidak membuatkan akta perdamaian, dengan alasan bahwa apabila di 

catatkan maka akan memakan waktu lebih lama lagi karena harus 

mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut, apakah tidak bertentangan 

dengan undang-undang, dapat di eksekusi dan mempunya itikad baik. 

Perdamaian Pada Pengadilan Tingkat Pertama  

g. Perdamaian Pada Pengadilan Tingkat Banding atau Kasasi 

Pada kasus cerai gugat ini tidak di bawa ke banding karena bunga dan 

reza, sudah sepakat dan setuju dengan penetapan dibuktikan dengan setelah 

14 hari setelah penetapan diterbitkan bunga dan reza tidak mengajukan 

bandng ke pengadilan tingga agama surabaya. 

h. Sidang Perkara Perceraian Tertutup untuk Umum 

Di pengadilan agama nganjuk Pemeriksaan perkara perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup. Termasuk dalam pemeriksaan para saksi 

harus dilakukan dengan persidangan tertutup, karena untuk menjaga 

kerahasiaan kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, yang bersengketa 

lebih-lebih menyangkut masalah nafkah batin. Dengan demikian penulis 

sependapat dengan apa yang dilakukan oleh hakim. Perkara perceraian 

adalah perkara privat jadi harus tertutup untuk umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang 

“Analisis Yuridis Terhadap Proses Perdamaian Dalam Persidangan Perkara 

Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Nganjuk”, maka peneliti dapat 

menyimpulkan: 

1. Analisis Yuridis Terhadap Proses Perdamaian Dalam Persidangan Perkara 

Gugat Cerai Nomor 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj Di Pengadilan Agama 

Nganjuk belum sesuai dengan syarat-syarat perdamaian yaitu proses 

perdamaian hanya di ucapkan secara lisan antara penggugat dan tergugat 

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 

2. Pelaksanaan Proses Perdamaian Dalam Persidangan Perkara Gugat Cerai 

Nomor 1957/Pdt.G/2016/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk di tinjau 

dari teori mediasi, belum sesuai dengan dengan PERMA No 1 tahun 2016 

karena penggugat dan tergugat tidak diberi kesempatan untuk memilih 

mediator sendiri tetapi langsung di tunjuk oleh pengadilan. 
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B. Saran-saran 

1. Bagi pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat, hendaknya 

perdamaian tidak di lakukan secara lisan saja namun di lakukan secara 

tertulis dengan mencatatkan akta perdamaian di depan majelis hakim 

supaya tidak terjadi sengketa dikemudan hari. 

2. Kepada majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk, hendaknya 

menyediakan mediator, majelis hakim harus bersifat netral tidak boleh 

memihak salah satu phak yang berperkara untuk itu di perlukan mediator 

khusus yang mempunya sertifikat mediator.  
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