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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa Sakinah, 

Mawadah, dan Rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya 

saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, 

terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban. 

Dalam kehidupan berumah tangga, sering dijumpai pasangan 

suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada 

keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak 

dilaksanakannya kewajiban dari dari salah satu pihak, atau karena alasan 

lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya 

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

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

dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau 

persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri.
1
 

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. 

Perceraian ada karena perkawinan. Perceraian merupakan sunnatullah 

dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh 

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

cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga 
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suami istri, bahkan ada yang bercerai karena suami atau istri sudah lagi 

fungsional secara biologis.
2
 

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk 

selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga memahami realitas 

kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang terkadang mengalami 

persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Persengketaan 

antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak 

harmonis, sehingga akan mendatangkan kemadoratan. Oleh karena itu, 

Islam membuka jalan berupa jalan perceraian. Perceraian merupakan jalan 

terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, apalagi rumah 

tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam 

memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta 

merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi 

mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka dapat 

dipertahankan.
3
  

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah 

terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami 

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

Nisa’ ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut : 

ه  آ إ َه بْين فِ ٱ آ إ يريدٓا إْصٰلحا ي ْ أْهل ا ِم حك ْ أْهلۦه  ا ِم ۟ا حك ا فٱْبع ْتْم شقا بْين ْ خ إ

يرا ا خ َه كا علي  ٱ
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“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

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

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika 

dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka 

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

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

dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perkara atau sengketa 

antara suami istri yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku 

mediator  dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan 

tersebut.
4
 

Di luar dari firman tersebut, dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia yang berkecimpung di bidang peradilan/penegakan hukum 

diemban oleh Mahkamah Agung. Lembaga tersebut juga dalam 

perkembangannya sudah merealisasikan ayat tersebut dengan 

dikeluarkannya  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalam Perma tersebut juga 

diatur mengenai adanya kesepakatan sebagian di luar dari pokok 

perceraian.
5
 

Mediasi adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak 

dengan bantuan sang mediator. Adapun tujuan mediasi adalah untuk 
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menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi 

kedua belah pihak yang berperkara. Adapun jenis perkara yang dapat di 

mediasikan adalah semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan 

tingkat pertama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur 

Pengadilan Niaga dan Pengadilan Sengketa Industrial. Adapun orang yang 

jadi penengah dalam sebuah mediasi dinamakan mediator. Seorang 

mediator harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi mediator, salah satu 

syarat tersebut adalah mempunyai sertifikat untuk menjadi mediator.
6
 

Mediator dapat mengembangkan dan penawaran pilihan sengketa, dan 

para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu 

alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dapat 

membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang 

menang atau yang kalah (win-win solution).
7
 

Pada prinsipnya, mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan 

pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bisa diterima kedua 

belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pihak mediator sebatas 

memberikan bantuan substantif, prosedural dan memberi saran, sedangkan 

yang membuat keputusan tetap para pihak yang bersengketa.
8
 Dalam 

literatur lain menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi 

penyelesaian masalah di mana pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak 

bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 
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guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. 

Campur tangan pihak ketiga ke dalam persoalan para pihak akan dapat 

mengubah dinamika kekuatan sosial atas hubungan konflik, dengan cara 

mempengaruhi pendapat dan perilaku masing-masing pihak dengan 

menggunakan suatu proses negosiasi yang lebih efektif yang akhirnya 

membantu para pihak menyelesaikan masalah yang sedang diperebutkan. 

Adanya maksud dari Negosiasi sendiri adalah komunikasi dua arah yang 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.
9
 

Adapun perkara yang dijadikan sumber penelitian oleh penulis 

berada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terletak di jalan 

raya tiron km 6 Nglames dengan menangani wilayah 13 kecamatan. Tahun 

2015 sebanyak 1429 perkara perceraian, sejumlah 197 melalui proses 

mediasi perceraian dan tidak ada yang berhasil dalam proses mediasi. 

Tahun 2016 sebanyak 1687 perkara perceraian, sejumlah 240 melalui 

proses mediasi perceraian, 1 diantaranya berhasil dalam proses mediasi. 

Sampai dengan 19 April 2017 perkara yang masuk sejumlah 731 perkara 

perceraian, sejumlah 96 melalui proses mediasi perceraian, 2 di antara 

berhasil dalam proses mediasi.  

Pada proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 

Pada sidang hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim 

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses 
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persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling 

lama 30 hari kerja. Pada pertemuan mediasi pertama hakim mediator 

hanya sebatas memperkenalkan diri dan identifikasi masalah lalu 

menyuruh para pihak meresum masalahan yang mereka sengketakan. 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 tersebut akan terjadi proses 

negosiasi antara para pihak yang di bantu oleh mediator, mediator hanya 

mengarahkan dan tidak berhak memberi keputusan. Dalam proses tawar 

menawar atau negosiasi semua unsur-unsur yang mengarahkan mereka 

untuk bisa bersatu dilibatkan, hakim mediator  akan berusaha sampai 

dengan pada titik temu untuk mencapai kesepakatan para pihak. 

Pertemuan ketiga adalah kemauan para pihak.
10

 

Dalam penyelesain sengketa dengan kaitanya untuk mendapatkan 

kesepakatan para pihak terdapat beberapa hasil putusan yaitu: 

1. Win-win solution  

Menekankan pencapaian keadilan dengan mendasarkan pada 

kepentingan para pihak dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban 

masing-masing untuk berada pada situasi yang sama-sama 

menguntungkan. 

2. Win-lose solution 
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Penyelesaian sengketa yang berparadigma litigasi yang 

mempercayakan penggunaan Pengadilan untuk mendapatkan keadilan, 

di mana para pihak yang bersengketa sudah tidak lagi sekedar 

menuntut haknya dengan mendasarkan pada aturan hukum yang 

berlaku, tapi juga ingin mengalahkan dan mempermalukan orang 

lain.
11

 

Berdasarkan pda hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas dan meneliti tentang “PENGAMBILAN 

PUTUSAN PROSES MEDIASI DALAM SENGKETA PERCERAIAN 

BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN 

AGAMA KABUPATEN MADIUN” 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengadilan adalah menurut bahasa arab Qada, sedangkan Qada 

menurut bahasa adalah menyelesaikan, memutuskan hukum atau 

membuat suatu ketetapan. Adanya menurut istilah dari ahli fiqih 

adalah lembaga hukum atau perkataan yang harus di patuhi yang 

diucapkan oleh seorang yang mempunyai umum atau penerangan 

hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. 

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

penyelesaian sengketa dengan menengahi atau dibantu mediator. 

3. Negosiasi  berasal dari bahasa Inggris berasal dari kata “to negotiate, 

to be negotiating” dalam bahasa inggris yang berarti merundingkan, 
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membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi atau menawar. 

menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, 

membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain. 

4. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah pengadilan yang 

digunakan bagi masyarakat wilayah Kabupaten Madiun yakni 

menangani 13 kecamatan. 

5. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan tawar menawar (negosiasi) sebagai upaya 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang di 

atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016? 

2. Bagaimana tahapan dan upaya Hakim Mediator dalam memediasi para 

pihak yang bersengketa agar proses mediasi berhasil sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016?  

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan tawar menawar (negosiasi) sebagai 

upaya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

yang di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. 
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2. Untuk mendeskripsikan tahapan dan upaya hakim mediator dalam 

memediasi para pihak yang bersengketa agar proses mediasi berhasil 

sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat  penelitian yang penulis harapkan  sebagai berikut : 

1. Secara teori 

a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

pengambilan putusan proses mediasi dalam sengketa perceraian  

di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi jurusan 

syari’ah fakultas ahwal syakhsiyah tentang pengambilan putusan 

proses mediasi dalam sengketa perceraian  di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

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 pengambilan putusan proses mediasi 

dalam sengketa perceraian  di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. 

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam 

permasalahan tentang pengambilan putusan proses mediasi dalam 

sengketa perceraian  di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 
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F. Telaah Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan Putusan Proses Mediasi 

Dalam Sengketa Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 masih 

belum pernah ada. 

Penelitian skripsi Muhlis Ahmadi tahun 2008 dengan judul “peran 

hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di pengadilan 

agama ponorogo (perspektif UU No 07 Tahun 1989)”, dapat dilihat 

Muhlis Ahmadi menjadikan hakim sebagai objek penelitian yaitu 

bagaimana penerapan asas hakim yang bersifat aktif dalam mendamaikan 

pihak-pihak yang berperan di Pengadilan Agama Ponorogo,
12

 letak 

perbedaan lainya selain pada obyek adalah perspektif yang berbeda, di sini 

peneliti mengangkat PERMA No. 1 2016. 

Pembahasan atau penelitian tentang implementasi PERMA No 1 

Tahun 2008 pernah dilakukan oleh Ahmad Hartanto Tahun 2010, dengan 

skripsinya yang berjudul “implementasi PERMA No 1 Tahun 2008 tentang 

Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)”. 

Letak perbedaanya dengan peneliti yakni, Ahmad Hartanto meneliti 

implementasi PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedus mediasi secara 

umum di Pengadilan Agama lalu di pandang dari sisi sosiologis dari 

sarana prasarana dalam membantu berlangsungnya proses mediasi di 
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pengadilan agama kabupaten magetan,
13

 tanpa meneliti tahapan dan upaya 

hakim mediator dalam memediasi para pihak yang bersengketa. 

Karya ilmiah lainya seperti dalam karangan Abdul Manan yang 

berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan 

Agama” menyatakan semua masalah yang terjadi dimasyarakat dapat 

diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun litigasi adalah 

penyelesaian masalah melalui pengadilan, sedangkan secara non litigasi 

adalah ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang didalamnya ada 

penyelesaian sengketa secara mediasi. Akan tetapi di dalam buku tersebut 

tidak membahas secara khusus tentang keharusan suatu pengadilan 

melaksanakan mediasi, tetapi penelitian tersebut khusus membahas 

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

1999.
14

 

G. Metodelogi Penelitian 

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari 

data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang 

dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling 

penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada 

dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan 

penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a.  Metode Pendekatan  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis.  

Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang 

didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau 

kejadian yang terjadi di lapangan.
15

 Dalam penelitian ini yang akan 

dicari perihal pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian 

dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait 

pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat pelaku penegak 

hukum. 

b. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti 

mengumpulkan data di lapanagan (field research). Dalam 

penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang menggunakan 

penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat dialami.
16

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis 

untuk menyusun skripsi ini ada di wilayah Desa Tiron, Kecamatan 
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Nglames, Kabupaten Madiun, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. 

3. Subjek Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi ini 

diperlukan pihak-pihak yang terkait dengan masalah Pengambilan 

putusan proses mediasi dalam sengketa perceraian berdasarkan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: Panitera dan hakim mediator 

maupun mediator non hakim yang berada di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data tersebut diperoleh.
17

 Adanya dalam penelitian 

ini penulis menggunakan beberapa data, yaitu: 

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

Pengambilan putusan proses mediasi dalam sengketa perceraian 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016) dan teks yang berkaitan 

dengan proses pengambilan putusan keberhasilan mediasi tersebut. 

b. Data sekunder, yaitu diambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan 

lainya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan 

dengan objek penelitian. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang akurat digunakan teknik 

pengumpulan data, antara lain: 

a. Interview, yaitu wawancara dengan pihak terkait dengan data-data 

yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah itu.
18

 Dalam hal 

ini penulis menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur di 

mana penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditanyakan kepada informan, dimana objek wawancara adalah para 

hakim mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. 

b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, majalah, catatan harian dan agenda.
19

 Studi 

dokumentasi dalam hal ini mencakup dua hal, antara lain: 

1) Catatan penelitian yang merupakan rangkaian hasil diskusi 

fromal maupun non formal mengenai tema-tema yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2) Data-data penunjang yang berkaitan dengan Pengambilan 

putusan proses mediasi dalam sengketa perceraian berdasarkan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Semua kegiatan tersebut diseleksi dan dirangkum 

sesuai dengan tujuan penelitian. 
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6. Teknik pengelolaan data  

a. Editing  

Suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, 

kesesuaian dan kelarasan serta keberagaman suatu kelompok data. 

Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam 

perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data 

hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan 

dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk 

memudahkan penulis ketika berada fase cross check dan 

trianggulasi untuk memperoleh data pergeseran peran. 

b. Organizing  

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. 

Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai 

pengambilan putusan proses mediasi dalam sengketa perceraian 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun 

c. Penemuan hasil  

suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian 

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

dalam rumusan masalah.
20

 

7. Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif 

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatanyang 

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

penerikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

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

b. Penyajian data 

Penyajian data disini merupakansekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Menarik kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman, kita mulai mencari artu benda-

benda, mencatat keterturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan propoersisi.
21
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 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2003), 73. 
21
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini 

penulis mengelompokkan menjadi lima bab, semuanya itu merupakan 

suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainya. 

BAB I, Bab ini merupakan pola dasar yang merupakan gambaran umum 

terhadap penelitian ini yang mencakup latar belakang, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kajian teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Pengertian perkawinan dan percerain, prosedur penylesaian 

sengketa perceraian dengan mediasi dan negosiasi serta tahapan-tahapan 

proses mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016. 

BAB III : Memuat pembahasan tentang profil Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, konsep Mediasi dan penerpan negosiasi dalam proses 

mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

BAB IV : Merupakan analisis hasil penelitian bab ini atau inti dari hasil 

penelitian penulis Yakni paparan menenai analisa penerapan tawar 

menawar (negosiasi) sebagai upaya keberhasilan mediasi dan Analisa 

tahapan lalu upaya hakim mediator dalam memediasi para pihak yang 

bersengketa agar proses mediasi berhasil sesuai dengan PERMA No. 1 

Tahun 2016. 

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan ini yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

MEDIASI DAN NEGOSIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN 

SENGKETA PERCERAIAN 

A. Perkawinan dan Perceraian 

1. Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum 

Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan 

ghaalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Maksudnya melakukan perbuatan ibadah berarti 

melaksanakan ajaran Agama. Perkawinan salah satu hukum yang dapat 

dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. 

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi 

perkawinan/pernikahan, diantaranya: 
22

 

ْرأ  تاع ال ْ حله اْست ْرأ  جل بال تاع الره ْ ْيد مْلك اْست ضعه الشهارع لي ا شْرعا ه عْقد  الزه

جل   .بالره

 Artinya :“Perkawinan menurut istilah syara’ yaitu akad yang 

ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang 

antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan 

bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”. 

Muhammad  Abu  Zahrah  di  dalam  kitabnya  Al Ahwal Al 

Syakhsyiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan 

akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-

                                                           
22

 Abdur Rahman Al Ghazaly,  Fiqih Munakat (Bogor : Kencana, 2003), 7-8. 
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laki dengan perempuan, saling tolong menolong, serta menimbulkan 

hak dan kewajiban diantara keduanya.
23

 Dengan redaksi yang berbeda, 

imam Taqiyyudin di dalam Kifayat al-Akhyar  mendefinisikan  nikah  

sebagai,  ibarat  tentang  akad  yang masyhur yang terdiri dari rukun 

dan syarat, serta yang dimaksud dengan akad adalah al- wat’ 

(bersetubuh).
24

 

a. Hukum Perkawinan 

 Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad 

yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu 

yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa 

hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau mubah. 

Namun dalam hukum islam menikah itu bisa berubah sesuai 

dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah 

sebagai berikut:
25

 

1) Wajib 

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya 

telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah 

perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah 

wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. 

 

                                                           
23

 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsyiyyah (Qohirah: Dar al-Fikr al-

Arabi, 1957), 19. 
24

 Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifaratul Akhyar Juz II, 

(Jakarta:Dar al- Kutub al-Islamiyah, 2004),  35. 
25
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2) Sunnah 

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi 

mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum 

menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya adalah lebih 

utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena 

menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak 

dibenarkan dalam Islam. 

3) Haram 

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu 

memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin kepada 

istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai 

keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, 

maka hukum menikah adalah haram. 

4) Makruh 

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah 

syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya 

walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak 

mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
26

 Juga bertambah 

makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti 

dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. 

 

  

                                                           
26
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5) Mubah 

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang 

mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan atau alasan-alasan 

yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. 

b. Hak dan kewajiban suami istri 

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang 

merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi 

hak istri. Menurut Sayyid Sabiq (1988:52), hak dan kewajiban 

suami istri ada tiga macam, yaitu: 

1) Hak istri atas suami; 

2) Hak suami atas istri dan; 

3) Hak bersama.
27

 

Jika suami atau istri menjalankan tanggung jawabnya masing-

masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati 

sehingga sempurnalah kebehagiaan hidup berumah tangga. Dengan 

demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan 

tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah. 

c. Kewajiban suami istri 

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban 

suami istri secara rinci adalah sebagai berikut: 

                                                           
27
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1) Suami memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah yang 

menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. 

2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin. 

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 

agamanya. 

4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya. 

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. 

2. Pengertian Perceraian 

Perceraian dalam hukum Islam adalah putusnya ikatan 

perkawinan.Dalam istilah hukum lslam perceraian disebut dengan 

talaq yang berarti "melepaskan atau meninggalkan". Menurut Sayyid 

Sabiq .talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan. Apabila telah di 

perkawinan makayang harus dihindari adalah perceraian, meskipun 

perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau 

perkawinan itu sendiri. semakin kuat usaha manusia membangun 

rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri perceraian, maka 

semakin baik rumah dari tangganya. 
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Akan tetapi sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan 

meskipun cara meninggalkannnya senantiasa berdampak buruk bagi 

yang lainnya. Demikian pula perceraian, bukan hanya suami istri yang 

menjadi korban permainan duniawinya tetapi anak-anak dan keluarga 

belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat 

bercerai berai. Oleh karena itu perceraian merupakan sesuatu yang 

dihalalkan tetapi sangat di benci oleh Allah.
28

 

a. Macam-macam perceraian 

Perceraian dalam hukum perdata dibagi menjadi dua jenis. 

Pertama cerai gugat dan cerai talaq. 

1) Cerai talaq 

Seorang suami yang beragama Islam menceraikan 

istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talaq Permohonan 

yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman yaitu suami 

dan termohon, yaitu istri dengan alasan yang pemohon, 

pengadilan yang daerah menjadi dasar cerai talaq diajukan 

kepada jika hukumnya meliputi tempat kediaman termohon 

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat 

kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam 

hal ini pemohon bertempat kediaman di luar negeri, pemohon 
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diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

daerah kediaman pemohon.  

Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di 

luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 

dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakara Pusat. 

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri 

dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama kama 

dengan permobonan cerai talaq ataupun sesudah iqrar talaq 

diucapkan.
29

 

2) cerai gugat 

Gugatan perceraian diajukan oleh istri utau kuasanya 

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman penggugat (istri), apabila penggugat dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat 

(suami). Dalam hal ini penggugat dan tergugat bertempat 

kediaman di luar negara, maka gugatan diajukan kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 

mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat. 
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Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah 

satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh 

putusan perceraian, sebagai bukti bahwa penggugat telah cukup 

menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang 

yang memutuskan perkara disertai keterangan yang 

menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap, tetapi jika gugatan perceraian itu didasarkan 

pada alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 

sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat 

untuk memeriksakan diri kepada dokter. 

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan 

shiqaq (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan 

perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal 

dari keluarga atau orang-orang dekat dengann suami istri itu, 

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang 

atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang 

lain untuk menjadi hakam.  

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas 

permohonan penggunagat atau tergugat atau berdasarkan 

pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan 

dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal 
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dalam satu rumah, begitu pula selama berslangsungnya gugatan 

perceraian atas permohonan penggugat. Pengadilan 

menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami atau 

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 

dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal yang perlu untuk 

menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 

bersama suami istri atau menjadi barang-barang hak suami atau 

menjadi barang-barang hak istri. Sebagaimana dikemukakan 

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

meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.
30

 

b. Alasan Perceraian 

  Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat 

teriadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian 

dan karena adanya putusan pengadilan, kemudian dalam pasal 39 

ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus 

cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai 

suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 

39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 

tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat 

dipergunakan untuk melaksanakan perceraian yaitu: 
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1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa 

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami isteri 

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. 

Alasan perceraian ini sama seperti yang tensebut dalam pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: 

1) Suami melanggar ta’lik talaq. 

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Memperhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima 

dalam hukum perkawinan Nasional maka dapat diketahui bahwa 

hukum positif di Indonesia tidak mengenal lembaga hidup terpisah 

yaitu perceraian pisah meja dan pisah tempat tidur sebagaimana 
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diatur dalam pasal 424 kitab undang-undang hukum perdata atau 

dalam lembaga hukum keluarga Eropa yang dikenal dengan 

“separation frombedandboard” Selain hal itu ketentuan yang 

diatur dalam hukum positif Indonesia hampir sama dengan apa 

yang tersebut dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 

208, kecuali apa yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KH) sebagaimana tersebut diatas.
31

 

c. Akibat Perceraian 

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang 

terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan 

ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan 

beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan 

hak pengurusan anak. 

d. Harta bersama 

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan 

akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama, dalam bahasa 

Belanda disebut genrenschap, sebenarnya konsep harta bersama 

dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas 

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

hadist, karena hal ini merupakan ranah ijtinad bagi ulama yang 

memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal 

dengan istilah mujtahid Bahwa dalam kultur masyarakat muslim 
                                                           

31
 Muhammad Abdul Kadir, Perkembngan Hukum Keluarga Di Beberapa Negara Eropa 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). 126. 



29 

 

 

berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan 

ada dua kultur yang berlaku. Pertama, kultur masyarakat yang 

memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah 

rumah tangga.Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak 

ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua, masyarakat 

muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri 

dalam pernikahan, masyarakat muslim seperti ini mengenal dan 

mengakui adanya harta bersama. 

e. Pengurusan anak  

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian 

harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan 

masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan 

sebutan hadlonah Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila 

terjadi perceraian antara suami dan isteri maka isterilah yang 

berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama 

anaknya belum baliel, hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada 

seorang isteri mengadukan anaknya setelah istri tersebut dan 

bercerai dari suaminya. Nabi berkata "kaulah yang lebih berhak 

bercerai  mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan 

orang lain (Hadits riwayat Abu Dawud dan al Hakim).
32
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B. Alternatif Penyekesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi dan 

Negosiasi 

Alternatif Penyelesaian Sengketa di atur dalam Undang-Undang 

No. 30 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Alterntif 

Penyelesaian Sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa 

selain dari litigasi di pengadilan atau penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan, tetapi alternatif penyelesaian sengketa ini saling 

berdampingan, mekanisme ini dilandasi oleh prinsip “pemecahan masalah 

dengan bekerja sama yang disertai dengan iktikad baik (tegoede trouw) 

oleh kedua belah pihak. APS merupakan jawaban dari praktisi-praktisi 

hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem pengadilan, 

misalnya lamanya proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final 

dan mengikat (inkracht van gewijsde). 

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena biaya 

yang relatif lebih murah dan waktunya tidak lama. Dalam praktiknya 

penyelesaian sengketa melalui proses litasi di pengadiln sering dijadikan 

pilihan oleh pra pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor, 

diantaranya para pihak tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang 

mengedepankan win-win solution melainkan lebih kepada pencarian 

putusan menang-kalah win-lose solution. 

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme APS 

dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang 
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bersengketa, oleh karena itu, bentuk putusan APS atas sengketa yang 

terjadi pun timbul dari kesepakatan yang akan di keluarkan oleh para 

pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan’ 

merupakan hal yang dicari dalam APS. Bentuk keputusan APS tersebut 

dituangkan dalam suatu perjnjian (kontrak) yang di tandatangani dan 

mengikat para pihak. Mengikatnya putusan APS pada para pihak yang 

menyepakatinya ini tidak lain karena didasari Pasal 1338KUH Perdata 

(asas pacta sunt servanda) yang pada intinya mengatur mengenai 

kekuatan mengikat suatu perjanjian.  

Di Indonesia terdapat 2 jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa 

yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan hakim tidak 

memutuskan sengketa tersebut, yaitu:
33

 

1. Mediasi 

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang 

termasuk dalam kategori tripate karena melibatkan bantuan atau jasa 

pihak ketiga. Menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 

tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memeproleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
34

 

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi 

kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang 

mengandung kekuatan ekskutorial (excutorial kracht sebagaimana 
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putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan menurut 

pasal ayat 2 PERMA tahun 2008 menyebutkan bahwa akta perdamaian 

tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan 

tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh 

para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat 

menyelesaiakan sengketa secara tuntas.
35

 

a. Ruang Lingkup Mediasi 

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas 

dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja 

tenjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam 

wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, dimana 

negara berkempentingan untuk mempertahankan kepentingan umum 

tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus 

diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di 

pengadilan. 

Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang 

bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui 

jalur hukum di pengadilan atau diluar jalur pengadilan. Hal ini 

sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata titik berat 

kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan 

negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu tawar menawar dan 

pembayaran sejumlah konipensasi untuk menyelesaikan sengketa 
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dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum islam, dimensi 

perdata mengandung hak manusia (hagul 'ibad) yang dapat 

dipertahankan melalui kesepakatan damai antar para pihak yang 

bersengketa.  

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa 

memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata 

Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, 

kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai 

jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur 

mediasi. Penyelesaian Sengketa melalui jalur mediasi dapat 

ditempuh di pengadilan atau diluar pengadilan. Mediasi yang 

diajalankan di pengadilan merupakan bagian rentetan proses hukum 

di pengadilan, sedangkan jika mediasi dilakukan diluar pengadilan 

maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang 

terlepas dari prosedur hukum di pengadilan.
36

 

b. Karakteristik Mediasi 

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan 

konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator 

memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut 

didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari 

hasil penyelidikannya sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua 

proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas (rancu), 
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sulit untuk membuat batas-batas yang tegas di antara kedua proses 

ini. Perlu ditekankan di sini bahwa saran atau usulan penyelesaian 

yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya. hanya bersifat 

rekomendatif atau usulan saja. Pada dasarnya penyelesaian sengketa 

melalui mediasi memiliki karateristik atau unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan 

berdasarkan perundingan. 

2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 

didalam perundingan. 

3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 

mencari penyelesaian. 

4) Mediator bersifat pasif dan hanya dan hanya berfungsi sebagai 

fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang 

bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan 

merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
37

 

5) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 

selama perundingan berlangsung.
38

 

c. Tujuan dan manfaat mediasi 

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya 
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mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan 

melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 

mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai 

yang permanen dan lestari mengingat penyelesaian sengketa melalui 

mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, 

tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-

win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif 

dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. 

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, 

tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi 

guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.  

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling 

menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun dimana para 

pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 

merasakan manfaatnya Kesediaan para pihak bertemu di dalam 

proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar 

persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal 

ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat 

disepakati oleh kedua belah pihak.
39
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Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan 

iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. 

Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan 

pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan 

sejumlah keuntungan antara lain: 

1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat 

dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan 

tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 

2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada 

kepentingan merekan secara nyata dan pada kebutuhan emosi 

atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju 

pada hak-hak hukumnya. 

3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka. 

4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakuka 

kontrol terhadap proses dan hasilnya. 

5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase 

sudiprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 

6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para 

pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang 

memutuskannya. 
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7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan 

yanghampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat 

memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter 

pada lembaga arbitrase.  

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat 

mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka 

dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun 

mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila 

direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh 

melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para 

pihak terus-menerus berada persen yang tidak pernah selesai, 

meskipun dalam  kesepakatan tersebut tidak seluruhnya 

mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win 

solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah 

penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil 

penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan 

perselisihan di belakang mereka.
40

 

d. Peran Mediator 

Mediator memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. 

Gagal tidaknya mediasi juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan 

mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan 

antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan 
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pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut 

para pihak untuk mencapai kesepakatan pema utama yang harus 

dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi 

katalisator dimana para pihak terlibat secara aktif dalam 

membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut 

para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan 

penyelesaiannya. 

Dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator 

yang muncul ketika proses mediasi berjalan, peran tersebut antara 

lain: 

1) Diagnosa konflik  

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan 

tentang permasalahan yang terjadi juga harus memiliki 

kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga 

konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian 

sengketanya, kepentingan-kepentingan lain diluar persoalan 

pokok mungkin harus dieleiminasi lebih awal sebelum masuk ke 

dalam pokok perkaranya. 

2) Identifiakasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis 

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi 

masalah yang terjadi antara para pihak, dimulai dari latar 

belakang persoalan hingga apa yang diinginkan oleh para pihak. 
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3) Menyusun agenda 

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka 

mediator dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. 

Mediator harus mampu mengefisienkan waktu agar jangan 

sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan 

dalam setiap pertemuan mediator telah memiliki program kerja 

dan rencana yang akan dilakukan. 

4) Mengendalikan dan memperlancar komunikasi 

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran 

yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, 

karena mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi 

dan interaksi para pihak. Pada awal pertemuan mediator harus 

mampu memegang kendali pada proses interaksi dan 

menciptakan komunikasi tiga arah antara penggugat, tergugat, 

dan mediator. 

5) Membimbing untuk melakukan tawar menawar dan kompromi 

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu 

mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan 

keinginan-keinginan non substansial, para pihak harus dibimbing 

untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep 

penyelesaian. 
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6) Mengumpulkan informasi penting 

Adakalanya mediator bertindak sebagai pencatat data-data 

dan informasi penting dari proses perundingan yang berlangsung, 

hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai 

masuk pada penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang 

disepakati tahap dapat di recovery kedalam bentuk klausul 

perjanjian. 

7) Penyelesaian masalah dengan pilihan 

Mediator setidaknya memiliki dua atau lebih pilhan yang 

dapat diajukan kepada kedua belah pihak jika para pihak tidak 

berhasil menemukan jalan terbaiak untuk penyelesaian 

masalahnya. Pilihan yang dajukan berasal dari hasil assessment 

dari pokok-pokok sengketa yang dirundingkan.
41

 

Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran 

yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah 

adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai 

berikut: 

a) Penyelenggaraan pertemuan. 

b) Pemimpin diskusi netral. 

c) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses 

perundingan berlangsung secara beradab. 
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d) Pengendalian emosi para pihak, dan pendorong pihak atau 

perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan 

pandangannya. 

Sedangkan sisi yang kuat mediator adalah bila dalam 

perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan dan membuat notulen para pihak.  

b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. 

c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan 

sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan 

diselesaikan. 

d) pembayaran hanya utang pokok tanpa bunga dan denda. 

e) Menyusun dan mengusulkan altematif pemecahan masalah.
42

 

2. Negosiasi 

Undang-Undang Nomor 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. 

Kata negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti 

perudingkan, sedangkan orang yang mengadakan perudingan disebut 

negosiator (negotiator). Negosiasi merupakan proses penyelesaian 

sengketa paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari 
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aktivitas kehidupan manusia dalam kehiduan sehari-hari, tawar-

menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Secara sedehana, definisi dari 

negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau upaya untuk 

mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi, komunikasi 

yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan 

keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.  

Dengan demikian, negosiasi merupakan suatu pilihan alternatif 

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara mandiri melalui proses 

interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan 

penyelesaian atau jalan keluar atas persengketaan perdata yang sedang 

berlangsung.
43

 

Setiap manusia memiliki kepribadian dan karakter yang 

berbeda, perbedaan asal muasal daerah ikut empengaruhi sifat manusia. 

Adanya perbedan ini membawa pengaruh terhadap orang yang akan 

melakukan negosiasi. Jimmy Joses Sembiring mengutip pendaat 

Bambang Sutiyoso bahwa ada 5 (lima) teknik negosiasi yaitu: 

a. Teknik negosiasi kompetitif 

b. Teknik negosiasi kooperatif 

c. Teknik negosiasi lunak 

d. Teknik negosiasi keras 

e. Teknik negosiasi interets based. 
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Pada teknik negosiasi lunak disini menempatkan pentingnya 

hubungan timbal balik antara para pihak, tujuanya untuk mempercayai 

kesepakatan, mudah mengubah posisi, mengalah untuk mencapai 

kesepakatan. Sedangkan teknik yang susah adalah teknik keras karena 

yang terjadi pola “menang-kalah” dan melahirkan kesepakatan yang 

bersifat semu. Dalam teknik ini negosiator dipandang sebagai musuh, 

tujuanya adalah untuk mencari kemengan dan menuntut perolehan 

sepihak sebagai harga kesepakatan serta menerapkan tekanan.
44

 

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mampunyai 

kepentingan yang sama atau berbeda. Hasil akhir kesepakatan tersebut 

ke dalam sutu perjanjan dalam bentuk tertulis untuk dilaaksanakan oleh 

para pihak. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa 

mengakibatkan perubhan persepsi para pihak yang terlibt, yang dapat 

menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi. Maka 

sama seperti mediasi, merujuk pada Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) No. 30 

Tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk 

tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik (te 

goede trouw). Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau 

bereda paham dapat melakukan suatu penjejakan kembali akan hak dan 
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kewajiban para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama 

menguntungkan (win-win solution).
45

 

Dari definisi mengenai negosiasi dan mediasi maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai ciri-ciri negosiasi, yaitu: 

a. Senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan 

organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. 

b. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung 

konflik/sengketa yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi 

kesepakatan dalam akhir negosiasi. 

c. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-

menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter). 

d. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa 

lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. 

e. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu 

yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. 

f. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh 

kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah 

pihak sepakat untuk tidak sepakat.
46
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C. Tahapan-tahapan proses Mediasi dalam PERMA No. 1 Thun 2016 

1. Tahapan Pra mediasi 

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sebelum mengatur tentang 

prosedur mediasi terlebih dahulu akan mengatur tentang prosedur 

pramediasi. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh 

para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk 

menempuh mediasi. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang 

pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan 

praktik hukum acara. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan 

prosedur mediasi kepada para pihak yang meliputi: 

a. Pengertian dan manfaat mediasi. 

b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung 

pertemuanmediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak 

beriktikad baikdalam proses mediasi 

c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim 

dan bukan pegawai Pengadilan. 

d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui 

aktaperdamaian atau pencabutan gugatan dan kewajiban para 

pihakuntuk menandatangani formulir mediasi. 
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Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir 

penjelasan mediasi kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh 

para pihak atau kuasa hukumnya dan dimuat dalam berita acara 

sidang.
47

 

Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak 

dan kewajibannya dalam proses mediasi. Dalam hal para pihak 

berhalangan hadir berdasarkan alasan sah, maka kuasa hukum dapat 

mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan 

surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk 

mengambil keputusan serta wajib berpartisipasi dalam proses mediasi 

dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan 

pihak lain atau kuasa hukumnya.
48

 

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang 

tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan, jika dalam proses mediasi 

terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator 

ditentukan dan disepakati oleh para mediator.
49

  

Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan 

mediasi, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu 

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

mediator dan biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan 

mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan. Setelah itu para 

pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Hakim 
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pemeriksa perkara. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih 

mediator dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka ketua 

majelis Hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator Hakim 

ataupegawai Pengadilan. Hakim pemeriksa perkara wajib menunda 

proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak 

menempuh mediasi.
50

 

Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi 

setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Dalam hal 

mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, mediator atas kuasa Hakim 

pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak 

dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri 

pertemuan mediasi.
51

 

2. Pelaksanaan Mediasi 

Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan 

mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada 

pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan 

mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi 

dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi 

kepada Hakimpemeriksa perkara disertai dengan alasannya.
52
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Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak 

dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tertulis 

dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak 

dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan 

perdamaian. 

Dalam hal terjadi kesepakatan sebagaian terhadap objek 

perkara. Mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian 

Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 

(2) kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan 

mediator. Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan 

terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil 

disepakati oleh para pihak. Mediasi mencapai kesepakatan sebagian 

atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara 

wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam 

pertimbangan dan amar putusan.
53

 

Sedangkan mediasi berhasil sebagian terhadap objek perkara 

perceraian mediator mengkumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika 

para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, 

mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. kesepakatan 

dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan 

memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. 

Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya tidak 
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berlaku jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para 

pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.
54

 

Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak 

memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum. Proses 

mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum penandatanganan 

kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat 

pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas 

kesepakatan yang dicapai, kemudian para pihak melalui mediator 

dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim 

pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para 

pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam 

akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat 

pencabutan gugatan, kemudian mediator wajib melaporkan secara 

tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara 

dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.
55

 

Setelah menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 27 ayat (6), Hakim pemeriksa perkara segera 

mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama dua hari. 

Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta 

perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 27 ayat (2), Hakim pemeriksa perkara wajib 

mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para 
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pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah 

mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib 

mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki 

kepada hakim pemeriksa perkara paling lama tujuh hari terhitung 

sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama tiga hari 

setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), Hakim 

pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk 

membacakan akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian yang 

dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan 

keterbukaan informasi di Pengadilan.
56

 

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai 

kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim 

pemeriksa perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan 

kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

berikut perpanjangannya sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2) dan 

ayat (3) dan  Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat 

dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim 

pemeriksa perkara dalam hal para pihak dinyatakan tidak beriktikad 

baik sebagaimana dimaksud didalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf 

b, dan huruf c setelah menerima pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim pemeriksa perkara 
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segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan 

perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
57

 

D. Teori Penegakan Hukum 

1. Penegakan Hukum 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai 

tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk 

melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap 

ketentuan yang ditetapkan tersebut, menurut satjipto rahardjo 

penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi 

kenyataan.  

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak 

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian 

nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.
58

 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran  nilai 
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tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. 

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum 

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau 

kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan 

hukum bukan hanya menjadi tugas  dari para penegak hukum yang 

sudah di kenal secara konvensional tetapi menjadi tugas dari setiap 

orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik 

pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan 

hukum melibatkan semua subjek hukum  dalam setiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri  pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti 

luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan 

yang  di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-

nilai keadilan yang ada  dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, 
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penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan 

yang formal dan tertulis.
59

 

Lebih lanjut dikatakanya keberhasilan penegakan hukum 

mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan 

dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas 

penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Faktor Hukum (undang-undang) 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum  merupakan suatu 

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum  

merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan 

atau tindakan itu  tidak bertentangan dengan hukum.  

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 

hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, 

karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
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b. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, 

salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian penegak hokum 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 

dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 

pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 

banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam 

tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang 

kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula 

bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan 

banyak. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga 

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 
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kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator  berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang.
60
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BAB III 

PENGAMBILAN PUTUSAN MEDIASI DALAM SENGKETA 

PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

 

A. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah 

Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, 

dengan Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M
2
 dengan 

gedung permanent ukuran 250 M
2
 dengan status hak milik nomor 

187/PELITA IV/II/87 yang dibangun mulai tahun 1986/1987 dan 

diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil 

Awal 1408 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 

Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak 

Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 

diperluas pada Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M
2
, diatas tanah 

milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M
2
). 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak 

geografisnyasebelah utara Kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi 

Lembaga Pelayanan Hukum kota yang mana pada awalnya 

mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi 
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ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk 

pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya 

memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga 

dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta 

pemisahan administratif antara Kotamadya dengan Kabupaten. 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 

Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode yaitu : 

a. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990 ) yang pada saat itu 

hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua 

sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu 

oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah : KH. Khudlori, dan 

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

Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bapak. 

Miswan, SH dan Bapak. Drs. Misbahul Munir. 

b. Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Bapak. 

Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). 

c. Pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

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

kepemimpinan diambil oleh Bapak. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-

2004) 

d. Pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). 
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e. Pada periode kelima ini, puncak kepemimpinan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dipimpin Bapak. Drs. H. Salman Asyakiri, SH 

(2008-2010). 

f. Pada periode keenamkepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun dipimpin Ibu Hj. Sri Astuti, SH, 

g. Pada periode ketujuh dipimpin oleh Drs. H. Amam Fakhrur, 

SH.,MH, dan 

h. Pada periode kedelapan dipimpin oleh Drs. Kafit, MH  hingga 

sekarang. 

2. Visi dan Misi 

Visi :Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : "Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung". Untuk mencapai Visi tersebut 

ditetapkan misi-misi sebagai berikut: 

Misi : 

a. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Peradilan Agama; 

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern; 

c. Meningkatkan Kwalitas Sistem Pemberkasan Perkara Yang di 

Mohonkan Banding, Kasasi dan PK; 

d. Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai Sumber Hukum Materiil 

Peradilan Agama. 
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3. Kewenangan Pengadilan Kabupaten Madiun 

Yang dimaksud dengan kewenangan ( kompetensi ) Peradilan 

Agama dalam kaitan hukum acara adalah kewenangan Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Dalam hukum acara dikenal dua kompetensi utama, yaitu: 

a. Kompetensi Absolut 

Kompetensi absolut Peradilan Agama yaitu kewenangan 

absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dapat 

terlihat dengan jelas dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

yaitu Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. 

Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan “perkawinan” 

adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang 

mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut 

syari’ah, antara lain: 

1) Izin beristri lebih dari seorang; 
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2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau 

keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3) Dispensasi kawin; 

4) Pencegahan perkawian; 

5) Penolakan perkawian oleh Pegawai Pencatat Nikah ; 

6) Pembatalan perkawinan; 

7) Gugatan kelalaian  atas kewajiban suami istri; 

8) Perceraian karena talak; 

9) Gugatan perceraian; 

10) Penyelesaian harta bersama 

11) Penguasaan anak; 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

13) Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh 

suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi 

seorangbekas istri; 

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15) Putusan tentang kekuasaan orang tua 

16) Pencabutan kekuasaan wali; 

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 
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18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal mati kedua 

orangtuanya; 

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak 

yang ada di bawah kekuasaanya; 

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan Hukum Islam; 

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 

b. Kompetensi Relatif 

  Penentuan kompetensi relatif ini sangat penting untuk 

memberikan petunjuk kepada pihak bererkara ke Pengadilan 

Agama mana ia dapat mengajukan gugatan atau permohonannya, 

agar gugatan atau permohonannya memenuhi persyaratan formil 

dan pihak yang merasa keberatan beracara pada suatu Pengadilan 

Agama tertentu dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) dengan 

landasan kewenangan relatif ini. 

  Dalaam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun yang beralamat di Jalan Raya Tiron 
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Km.6 Nglames, Madiun mempunyai wilayah hukum yang meliputi 

15 kecamatan, yaitu: 

1) Kecamamatan Jiwan, meliputi: Desa Jiwan, Desa Sambirejo, 

Desa Grobogan, Desa Wayut, Desa Klagenserut, Desa Teguhan, 

Desa Ngetrep, Desa Bedoho, Desa Bribik, Desa Bukur, Desa 

Matesih, Desa Sukolilo, Desa Kincangwetan, dan Desa 

Kwangsen. 

2) Kecamatan Wungu, meliputi: Kelurahan Wungu, Desa 

Bantengan, Desa Karangrejo, Desa Mojopurno, Desa 

Mojorayung, Kelurahan Munggut, Desa Nglambangan, Desa 

Nglanduk, Desa Sobrah, Desa Tempursari, Desa Brumbun, Desa 

Pilangrejo, Desa Sidorejo, Desa Kresek. 

3) Kecamatan Madiun, meliputi: Desa Tiron, Kelurahan Nglames, 

Desa Betek, Desa Banjarsari, Desa Dimong, Desa Tulungrejo, 

Desa Tanjungrejo, Desa Dempelan, Desa Gunungsari, Desa 

Sendangrejo, Desa Sumberejo, Desa Bagi, Desa Sirapan. 

4) Kecamatan Sawahan, meliputi: Desa Kanung, Desa Rejosari, 

Desa Pucangrejo, Desa Krokeh, Desa Lebakayu, Desa Bakur, 

Desa Sidomulyo, Desa Golan, Desa Cabean, Desa Sawahan, 

Desa Pule, Desa Klumpit, Desa Kajang. 

5) Kecamatan Mejayan, meliputi: Desa Kaliabu, Desa Mejayan, 

Kelurahan Krajan, Desa Kebonagung, Desa Darmorejo, Desa 

Kaligunting, Desa Wonorejo, Desa Klecorejo, Desa Blabakan, 
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Desa Ngampel, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Kelurahan 

Pandean, Kelurahan Bangunsari. 

6) Kecamatan Kebonsari, meliputi:  Desa Singgahan, Desa 

Balerejo, Desa Pucangnaom, Desa Sukorejo, Desa Palur, Desa 

Kedondong, Desa Mojorejo, Desa Bacem, Desa Krandengan, 

Desa Kebonsari, Desa Sidorejo, Desa Rejosari, Desa 

Tambakmas, Desa Tanjungrejo. 

7) Kecamatan Balerejo, meliputi: Desa Garon, Desa Balerejo, Desa 

Glonggong, Desa Kuwu, Desa Pacinan, Desa Simo, Desa 

Kebonagung, Desa Gading, Desa Sumberbening, Desa 

Bulakrejo, Desa Tapelan, Desa Babadan Lor, Desa Warurejo, 

Desa Jerukgulung, Desa Kedungjati, Desa Sogo, Desa Banaran, 

Desa Kedungrejo. 

8) Kecamatan Pilangkenceng, meliputi: Desa Muneng, Desa 

Purworejo, Desa Bulu, Desa Dawuhan, Desa Duren, Desa 

Gandu, Desa Kedungbanteng, Desa Kedungmaron, Desa 

Kenogorejo. 

9) Kecamatan Geger, meliputi: Desa Kaibon, Desa Kranggan, Desa 

Kertosari, Desa Kertobanyon, Desa Sangen, Desa Uteran, Desa 

Sambirejo, Desa Nglandung, Desa Geger, Desa Putat, Desa 

Purworejo, Desa Slambur, Desa Sareng, Desa Jtisari, Desa 

Jogodayuh, Desa Banaran, Desa Klorogan, Desa Pagotam, Desa 

Sumberejo. 
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10) Kecamatan Dagangan, meliputi: Desa Dagangan, Desa Bnjarejo, 

Desa Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Kulon, Desa Jetis, Desa 

Sewulan, Desa Joho, Desa Kepet, Desa Ketandan, Desa 

Segulung, Desa Padas, Desa Tileng, Desa Prambon, Desa 

Mruwak, Desa Sukosari. 

11) Kecamatan Dolopo, meliputi: Desa Dolopo, Kelurahan 

Bangunsari, Desa Ketawang, Desa Doho, Desa Glonggong, 

Desa Lemah, Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan, Desa Suluk, 

Desa Blimbing, Desa Candimulyo, Desa Bader. 

12) Kecamatan Saradan, meliputi: Desa Bajulan, Desa Bener, Desa 

Bongsopotro, Desa Klumutan, Desa Ngepeh, Desa Sambirejo, 

Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Sumbersari, Desa Tulung, 

Desa Bandungan, Desa Klangon, Desa Pajaran, Desa 

Sugihwaras, Desa Sumberbendo. 

13) Kecamatan Wonoasri, meliputi:  Desa Wonoasri, Desa Jatirejo, 

Desa Ngadirejo, Desa Buduran, Desa Klitik, Desa 

Plumpungrejo, Desa Purwosari, Desa Sidomulyo, Desa 

Bancong, Desa Banyukambang. 

14) Kecamatan Kare, meliputi: Desa Kare, Desa Bodag, Desa Bolo, 

Desa Kepel, Desa Kuwiran, Desa Morang, Desa Cemo, Desa 

Randualas. 
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15) Kecamatan Gemarang, meliputi: Desa Gemarang, Desa Batok, 

Desa Durenan, Desa Nampu, Desa Sebayi, Desa Tawangrejo, 

Desa Winong. 

B. Pengambilan putusan mediasi dalam sengketa perceraian 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun 

1. Prosespra mediasi perceraian  

Pada sidang pertama yang di hadiri kedua belah pihak, hakim 

pemeriksa perkara memerintahkan kepada penggugat dan tergugat 

untuk melakukan mediasi, jika penggugat atau tergugat tidak hadir 

pada sidang pertama maka pihak pengadilan akan membuatkan surat 

panggilan ditujukan kepada pihak yang tidak hadir untuk menempuh 

mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang telah disediakan oleh 

pengadilan. Apabila salah satu pihak berhalangan hadir dan tidak bisa 

melakukan proses mediasi jika diwakili kuasa hukumnya maka harus 

ada surat kuasa.
61

 

Dalam penentuan mediator langsung ditentukan oleh pihak 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena kebanyakan yang 

berperkara disini adalah orang awam sehingga orang tersebut biasanya 

tidak mau memilih sendiri mediatornya, maka penentuan mediator 

diambil oleh pihak pengadilan.
62

 Selain itu Alasan penentuan mediator 

langsung ditujukan kepada mediator nonhakim karena sesuai PERMA 
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No. 1 Tahun 2016 pasal 13 bahwa mediator wajib mempunyai 

sertifikaat mediator, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

mempunyai sertifikat hanya wakil ketua bapak Drs. H. Sumarwan, 

M.H dan mediator nonhakim tersebut, dengan menumpuknya perkara 

yang di selesaikan pada proses litigasi tentu hakim tidak ada waktu 

untuk ikut memediasi para pihak, sehingga proses mediasi diserahkan 

langsung kepada mediator nonhakim. adapun perkara yang ditangani 

dari tahun 2016 sebanyak 1687 perkara, sebanyak 240 melalui proses 

mediasi, 1 diantaranya berhasil. Sampai dengan april 2017 perkara 

yang masuk sejumlah 299 perkara, yang melalui proses mediasi 

sejumlah 44 perkara perceraian 2 diantara berhasil. Dengan adanya 

mediator nonhakim tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
63

 

Kemudian yang membedakan sebelum adanya PERMA No. 1 

Tahun 2016 penentuan mediator langsung kepada hakim anggota yang  

menangani perkara tersebut sehinga bisa dijadwalkan sebagai mediator 

dan para pihak tidak dikenai biaya. Penentuan sekarang ditujukan 

langsung kepada mediator non hakim di luar pengadilan yang telah 

bersertifikat dan selalu siap di ruang mediasi yang selanjutnya para 

pihak dikenai biaya mediasi. Begitu juga dengan pihak yang tidak 
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hadir dalam mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang itikad 

baik para pihak ketentuan pasal 7, pasal 22 dan pasal 23.
64

 

2. Proses Mediasi 

Diwajibkanya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan 

seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, 

karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang 

memuaskan dan terselesaikanya problem yang menjadi penyebab 

keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga, 

proses ini merupakan tindak lanjut dari proses pramediasi yang telah 

dilalui sebelumnya. Proses inilah yang menjadi penentuan berhasil 

atau tidaknya dari mediasi tersebut. 

Pada proses mediasi perceraian 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 mediasi 

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

sumber masalah dan untuk mencari kesepakatan, dalam posisi tersebut 

mediator hanya mengarahkan dan tidak memberi keputusan. 

Pertemuan ketiga adalah kemauan para pihak yang bersengketa.
65

 

Setelah proses mediasi selesai, maka hasil mediasi tersebut 

dilaporkan kepada majelis hakim pada sidang berikutnya. Dalam 

proses mediasi perkara perceraian adalah perkara yang sulit di 

damaikan, karena menurut narasumber Drs. Badrudin hal tersebut 

menyangkut masalah hati, dalam arti jika sudah pecah dan tidak sreg 

lagi maka akan sulit didamaikan. Komunikasi yang tidak lancar juga 

menjadi salah satu alasan para pihak untuk sulit di damaikan 

kembali.
66

 

Selain itu faktor penghambat keberhasilan mediasi perceraian 

menurut narasumber Drs. Sugeng, M.Hum selaku mediator di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu memang dari rumah 

sudah mempunyai niatan untuk sami’na wa atokna tetap ingin sama-

sama bercerai, artinya mereka sudah kebawa emosi dari awal lalu sifat 

para pihak yang pendiam dan tertutup juga mempengaruhi gagalnya 

mediasi.
67

 Faktor penghambat selanjutnya yaitu para pihak belum ada 

campur tangan dari pihak luar, seperti teman atau orang tua yang turut 

mendukung terjadinya perceraian. Hal itu bisa saja terjadi karena juga 
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banyak orang tua yang mendukung anaknya bercerai, dan juga masalah 

hati yang tersakiti, jadi memang susah untuk di benahi lagi.
68

 

Keberhasilan dalam perkara mediasi perceraian tentunya ada 

faktor-faktor pendukung. Pihak yang terbuka, jika para pihak itu saling 

terbuka maka akan lebih mudah dimasuki dengan proses tawar 

menawar atau negosiasi dan ketelatenan karena dalam proses mediasi 

itu seorang mediator memerlukan kondisi hati yang nyaman dan mood 

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

kemungkinan mediasi perceraian akan berhasil. Kemudian 

memberikan masukan dan pengertian kepada kedua belah pihak serta 

tidak memihak sedikit pun.
69

 

Kemudian mediator melaporkan hasil mediasi perceraian 

kepada majelis hakim pada sidang berikutnya. Dalam hasil laporan 

mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 meliputi 4 putusan yaitu: 

Mediasi berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi gagal, dan 

mediasi tidak dapat dilakasanakan. Mediasi dinyatakan berhasil yang 

berarti perkara tersebut dicabut. Yang kedua inilah perbedaan PERMA 

yang dulu yakni Mediasi berhasil sebagian dari pokok perceraian, 

terjadi ketika para pihak tetap ingin lanjut bercerai, lalu mediator 

mengarahkan apa yang sekiranya masih di permasalahkan para pihak, 

seperti hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama, maupun pemberian 

nafkah iddah, disitu mediator terus mengarahkan sampai dengan 
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adanya kesepakatan. Pertemuan untuk mencari sebuah kesepakatan 

bisa terjadi sampai dengan 3 kali pertemuan, bahkan lebih ketika 

mediator memandang bahwa perkara kesepakatan tersebut bisa  di 

selesaikan termasuk juga para pihak menghendakinya. 

Selanjutnya mediasi gagal atau tidak berhasil, terjadi ketika 

para pihak tidak mencapai kesepakatan dan tidak mendapatkan solusi 

meskipun mereka sudah beritikad baik, karena biasanya para pihak 

menjalankan mediasi hanya formalitas dan tetap lanjut ingin bercerai, 

serta hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan terjadi ketika para pihak 

tidak beritikad baik artinya mereka tidak menghadiri proses mediasi, 

atau salah satu pihak tidak mengikuti proses mediasi meskipun sudah 

di panggil selama 2 kali tanpa adanya alasan yang jelas.
70

 

Dalam keberhasilan sebagian terhadap objek perceraian 

terdapat beberapa faktor yaitu adanya itikad baik dari masing-masing 

pihak untuk menyelesaian persoalan lain agar tuntas dalam satu proses 

sehingga dapat dihemat waktu, biaya dan tenaga, tersedianya sarana 

pendukung dalam mediasi yang memadai juga mempengaruhi 

keberhasilanya.
71

 Serta mengenai kemampuan mediator dalam 

memediasi juga memegang peran penting dalam keberhasilan mediasi 

seperti pengelohanan kata, cara menyampaikan ilustrasi kepara pihak 

                                                           
70

 Lihat transkip wawancara nomor: 02/06-W/24-4/2017 
71

 Lihat transkip wawancara nomor: 03/03-W/19-4/2017 



71 

 

 

bahwa masih ada jalan keluar untuk berdamai selain tetap ingin lanjut 

bercerai.
72

 

3. Penerapan Mediasi dan Negosiasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun 

Dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak tentu 

semua unsur yang mengarah pada mereka agar bisa bersatu di libatkan, 

begitu juga dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang telah di cantumkan 

mengenai negosisi dalam upaya mencari kesepakatan para pihak 

sangat terlibat sampai dengan cakupanya. Adanya saling tawar 

menawar atau negosiasi yang berperan penting ketika para pihak tidak 

menemukan kesepakatan dead lock (gagal) sampai dengan identifikasi 

pengembangan masalah.
73

 Pada saat mediasi terdapat proses negosiasi 

untuk menemukan titik masalah dengan tujuan mencapai solusi yang 

terbaik bagi para pihak karena didalamnya terjadi komunikasi dua arah 

yang sama-sama memiliki berbagai kepentingan dan diharapkan semua 

saling menguntungkan para pihak (win-win solution), karena maanfaat 

dari kesepakatan sebagian yang disepakati para pihak minimal mereka 

belum bisa bersatu atau tetap lanjut bercerai tetapi pada saat 

persidangan tingkat emosionalnya terkurangi.
74

 Intensitas kebencian 

satu dengan yang lain berkurang, efek spikologisnya sidang jadi lebih 

gampang, hanya membahas isi pokok perceraian.
75
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Adapun penetapan dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun yakni perkara No 

447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn yang dibantu mediator Drs. Sugeng, 

M.Hum dengan 1 kali mediasi yang pada akhirnya kedua belah pihak 

tersebut tidak jadi untuk bercerai, di dalam putusan penyelesaian 

sengketa di sebut dengan win-win (menang-menang). 

Selanjutnya yaitu perkara No 118/Pdt.G/2017/Pa.Kab.Mn 

berhasil sebagian yang dibantu mediator Drs. Sugeng, M.Hum 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu dengan 2 kali mediasi, 

di dalam putusan penyelesaian sengketa di sebut dengan win-win 

(menang-menang), dalam isi kesepakan hak asuh anak di bebankan 

kepada tergugat (istri) dan perceraian atau talaq kepada istri tetap 

dilanjutkan.  

Dan yang terakhir perkara No 217/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn 

berhasil sebagian, yang dibantu mediator Drs. Badrudin dengan 3 kali 

mediasi di dalam putusan penyelesaian sengketa di sebut dengan win-

win (menang-menang), dalam isi kesepakatan yang dibuat oleh kedua 

belah pihak menyatakan bahwa, hak asuh anak di bebankan kepada 

istri (penggugat), sedangkan pemberi nafkah terhadap anak di 

bebankan kepada tergugat (suami) 

Menurut narasumber Drs. Badrudin selaku mediator penetapan 

keputusan keberhasilan tersebut sudah merupakan kesepakatan final 

yang telah dibuat berdasarkan kemauan para pihak artinya bahwa 
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disitu tidak ada paksaan dari hakim mediator sehingga para pihaklah 

yang membuat isi kesepakatan tersebut
76

 dan menurut narasumber Drs. 

Sugeng, M.Hum yang juga berperan dalam keberhasilan mediasi 

tersebut mengungkapkan bahwa Mediasi tidak akan merugikan 

masing-masing haknya, mediator memberikan pilihan berdasarkan 

alasan hukum yang bisa di pertanggung jawabkan berupa kesepakatan 

yang telah mereka buat dengan kemauan mereka sendiri.
77
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BAB 1V 

ANALISA PENGAMBILAN PUTUSAN MEDIASI DALAM SENGKETA 

PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN 

A. Analisis penerapan tawar menawar (negosiasi) sebagai upaya 

keberhasilan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiunyang diatur 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 

Perkara perceraian adalah sebuah perkara yang sudah lazim terjadi 

di masyarakat. Perkara perceraian bukan permasalahan yang baru akan 

tetapi permasalahan yang terus menerus terjadi di kalangan masyarakat 

secara luas. Perceraian terjadi karena beberapa faktor yang membuat 

suami istri ingin menyudahi hubunganya. Dalam upaya mendamaikan 

kedua belah pihak (suami-istri) yang akan bercerai diPengadilan Agama 

Kabupaten Madiunmewajibkan untuk menempuh mediasi sebelum sidang 

perceraian dilaksanakan, mediasi di emban oleh PERMA No. 1 Tahun 

2016tentang proses mediasi di Pengadilan, dengan tujuan untuk mencapai 

kesepakatan perdamaian dan menemukan titik permasalahan yang di 

sengketakan. 

Semua unsur yang mengarah pada mereka agar bisa bersatu di 

libatkan, termasuk di dalamnya ada proses tawar menawar atau negosiasi 

antara para pihak dengan dibatu mediator, yang telahdiatur dalam PERMA 

No. 1 Tahun 2016dengan tujuan dilaksanakanya mediasi pada sengketa 
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perceraiandalam proses beracara di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiunyaitu untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa 

Dalam hal penyelesain sengketa terdapat beberapa putusan, salah 

satunya putusan berhasil sebagian yang di atur dalam PERMA No. 1 

Tahun 2016. Putusan ini baru dicantumkan dalam PERMA, yang 

sebelumnya belum pernah ada, dalam berhasil sebagaian mengenai 

perceraian terdapat diPasal 31 yakni tuntutan lainya yang berhubungan 

dengan sengketa yang mereka rebutkan. Misalnya para pihak ingin lanjut 

bercerai tetapi pihak istri menuntut haknya untuk diberi nafkah oleh suami 

ketika selesai bercerai, disisi lain pihak suami tidak mau memberikan 

sebagai mana mestinya, dalam hal ini di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiunterjadi pada saat mediasi kedua setelah para pihak meresum 

sengketanya. 

Pada kondisi ini keterlibatan pihak ketiga yakni mediator sangat di 

perlukan untuk menengahi kedua belah pihak dalam upaya memberikan 

solusi dan memberikan tawaran yang terbaik bagi kedua belah pihak agar 

sengketa tersebut bisa di selesaikan. Mediasi sebagai wadah proses tawar 

menawar atau negosiasi bagi mediator untuk menyelesaikan sengketa para 

pihak diharapkan mampu mengurai intensitas rasa kebencian antar pihak 

dan meredam emosi pada saat proses mediasi berlangsung. Penyelesaian 

sengketa perceraian lebih banyak muncul dari keinginan dan itikad baik 

dari para pihak yang telah di sempurnakan dalam PERMA No. 1 Tahun 

2016Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi para pihak dan/atau kuasa hukumnya 
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wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik, di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun diterapkandengan adanya sangsi denda. 

Dalam membantu pihak yang bersengketa mediator bersifat netral 

atau tidak memihak, kedudukan mediator seperti ini sangat penting karena 

akan menumbuhkan kepercayaan para pihak yang memudahkan mediator 

dalam melakukan kegiatan mediasi, kedudukan mediator yang tidak netral 

atau tidak memihak dapat membawa kegagalan dalam proses mediasi. 

Dalam upaya untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dimana 

mediator melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan mencoba 

mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan 

mediator ditujukan untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan 

keluarnya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan 

kedua belah pihak.  

Kesepakatan atau keberhasilan dalam mediasi perceraian hanya 

dapat dicapai bila mediator mampu menjalankan negosiasi. Negosiasi 

dapat saja terjadi antara sesama para pihak yang bersengketa dengan 

dibantu oleh mediator ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif lain 

atau para pihak sudah mengalami kesulitan karena para pihak sama-sama 

memiliki kepentingan masing-masing. Disinilah peran penting mediator 

sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa 

dengan mengembangkan tawar menawar atau proses negosiasi yang lebih 

efektif. Oleh karenanya, mediator harus memiliki skill yang dapat 

membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. 
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Melalui proses negosiasi para pihak yang bersengketa dan berbeda 

paham dapat melakukan penjajakan tentang hak dan kewajibanya masing-

masing dan adanya kewajiban para pihak untuk melaksanakan kesepakatan 

yang mereka buat. Sebagaimana fungsi dari mediasi dan negosiasi untuk 

memberikan perdamaian bagi para pihak dalam kasus sengketa perceraian, 

adanya mediator sebagai juru damai merupakan sebuah anjuran maka ada 

dua hal yang perlu dikaji, pertama, dari segi tujuan mediasi dan negosiasi, 

kedua dari segi tindakan yang dilakukan mediator dalam menerapkan 

langkah perdamaiandi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, uraian 

tentang dua hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Segi tujuan 

Mediasi dan negosiasi memilki tujuan yang sama yaitu membantu para 

pihak yang bersengketa dibantu oleh madiator yang netral atau tidak 

memihak untuk mencapai kesepakatan yang berdasarkan para pihak. 

2. Segi tindakan 

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesepakatan para pihak 

dengantindakan yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para 

pihak yang bersengketa dituangkan dalam hasil mediasi yang berhasil 

dengan kaitanya menggunakan proses negosasi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiunmenghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya 

perkara : 

a. No.447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn berhasil penuh. 

b. No.118/Pdt.G/2017/Pa.Kab.Mnberhasil sebagian. 
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c. No.217/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn berhasil sebagian. 

Dari hasil keberhasilan mediasi tersebut terlihat bahwa mediator 

dalam prosesnya menawarkan beberapa solusi yang akhirnya menjadikan 

beberapa kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu mengenai hak asuh 

anak, nafkah anak sampai dengan menyatukan kedua belah pihak tidak 

jadi untuk bercerai. Penerapan tawar menawar (negosiasi) sebagai upaya 

keberhasilan mediasi tidak bisa dihilangkan karena mediator dalam 

menemukan sebuah kesepakatan tidak terlepas dari arahan dan tawaran-

tawaran yang terbaik bagi kedua belah pihak demi menemukan 

kesepakatan sehingga memuaskan dan terwujudnya untuk mendamaikan 

suami istri yang bersengketa. 

 Apabila dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum, maka: 

1. Ditinjau dari segi hukumnya: 

a. Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016terhadap proses tawar menawar 

yang diatur dalam Pasal 14 yaitu  pada tugas tahapan mediatoryang 

berbunyi: 

1) Pasal 14 (huruf f) Memberikan kesempatan kepada para pihak 

untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. 

2) (huruf j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk 

menelusuri dan mengali kepentingan para pihak, mencari 

berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan 

bekerja sama mencapai penyelesaian. 
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3) (huruf k) Membantu para pihak dalam membuat dan 

merumuskan kesepakatan perdamaian. 

b. Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara juga 

diwajibkan terhadap proses tawar menawar, sesuai Pasal17 yang 

berbunyi: 

1) Pasal 17 (ayat 7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para 

pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut 

akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik, biaya yang 

mungkin timbul akibat penggunaan mediator Non hakim, 

pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta 

perdamaian atau pencabutan gugatan dan kewajiban para pihak 

untuk mendatangani formulir penjelasan mediasi.  

2) (ayat 8) Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir 

penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan 

para pihak: Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara 

lengkap dari hakim pemeriksa perkara, Memahami dengan baik 

prosedur mediasi dan Bersedia menempuh mediasi dengan 

itikad baik”. 

Dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa mediator dalam 

tugasnya juga membantu dan mendorong para pihak untuk 

memberikan pilihan penyelesaian yang terbaik dari para pihak 

melalui proses tawar menawar yang ahirnya bisa membantu para 
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pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian 

begitu juga hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk melakukan 

proses tawar menawar sebelum proses mediasi. 

c. Para pihak yang dibantu oleh kuasa hukumnya juga diwajibkan 

menyampaikan kepada para pihak agar melakukan proses tawar 

menawar untuk menemukan kesepakatan, sesuai Pasal18PERMA 

No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi: 

1) (huruf b) Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif 

dalam proses mediasi 

2) (huruf c) Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, 

kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses 

mediasi. 

3) (huruf d) Membantu para pihak merumuskan rencana dan 

usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai 

kesepakatan 

Dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa para pihak yang 

dibantu oleh kuasa hukumnya, wajib untuk berperan aktifdalam 

menyampaikan kepentinganya lalu memberikan usulan perdamaian 

dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan, hal tersebut 

dapat terwujudkan pada saat para pihak melakukan proses tawar 

menawar kepada mediator maupun kepada pihak lain. 

Penerapanya keberhasilan mediasi dengan cara negosiasi di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada perkara: 
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1) No.447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn berhasil penuh, hakim 

mediator dalam proses negosiasi telah berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak yang pada akhirnya kedua belah pihak 

tersebut tidak jadi untuk bercerai. 

2) No.118/Pdt.G/2017/Pa.Kab.Mn berhasil sebagian, mediator 

dalam proses negosiasi telah memutuskan beberapa 

kesepakatan yakni hak asuh anak di bebankan kepada tergugat 

(istri) dan perceraian atau talaq kepada istri tetap dilanjutkan. 

3) No.217/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn berhasil sebagian, mediator 

dalam proses negosiasi telah memutuskan beberapa 

kesepakatan yakni hak asuh anak di bebankan kepada istri 

(penggugat), sedangkan pemberi nafkah terhadap anak di 

bebankan kepada tergugat (suami) berikut dengan nafkah iddah 

2. Dilihatdari segi penegak hukumnya 

a. Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah memiliki 

sertifikat meditor, yakni bapak Drs. H. Sumarwan, MH dan 

mediator Nonhakim yakni bapak Drs. Badrudin sesuai dengan 

Pasal 13ayat 1PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang sertifikat 

mediator dan akreditasi lembaga, yang berbunyi: 

“Bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang 

diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan 

sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah agung 
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atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkamah 

agung”  

Penerapanya dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun yakni perkara No.447 dan No.118 

dilakukan oleh bapak Sugeng selaku mediator yang tidak 

bersertifikat, hal ini sangat bertentangan dengan Pasaltersebut,dan 

No. 217 dilakukan oleh bapak Badrudin yang telah bersertifikat. 

b. Pengadilan dalam hal ini hakim pemeriksa perkara baik perkara 

No. 447, 217 dan 118 tidak memberikan kesempatan kepada para 

pihak untuk memilih mediator. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016Pasal 19 yaitu hak para pihak memilih 

mediator: 

1) (ayat 1) Para pihak berhak memilih seorang mediator atau lebih 

mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. 

2) (ayat 2) Jika dalam proses mediasi terdapat lebih satu orang 

mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati 

oleh para mediator. 

Juga bertentangan dengan Pasal 20 yakni tidak memberikan 

batas waktu pemilihan mediator yang sesuai dengan(ayat 1) 

“Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu 

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

memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat 
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pilihan penggunaan mediator Nonhakim dan bukan pegawai 

pengadilan”. 

Penerapanya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

penentuan mediator dalam proses perceraian ditentukan langsung 

oleh hakim pemeriksa perkara dengan menunjuk langsung 

mediator Nonhakim dan para pihak dikenai biaya.  

c. Hakim mediator dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak 

dengan cara memberi sangsi denda mediasi telah sesuai 

denganPERMA No. Tahun 2016: 

1) Pasal 7(ayat 1) “Para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara 

patut (2x) berturut turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan 

sah”. 

2) Pasal 22 (ayat 2)“Penggugat tidak hadir maka menanggung 

biaya mediasi dan menanggung biaya perkara”. 

3) Pasal 23 (ayat 1) “Tergugat tidak hadir maka menanggung 

biaya mediasi dan biaya perkara tetap dibebankan kepada 

penggugat”. 

d. Hakim mediator dalam melakukan mediasi dengan cara proses 

negosiasi telah sesuai dengan Pasal 14PERMA No. 1 Tahun 

2016yang berbunyi:  

“Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 

permasalahan dan usulan perdamaian, memfasilitasi dan 

mendorong para pihak untuk menelusuri dan mengali kepentingan 
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para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik 

bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian”. 

Penerapanya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

menghasilkan putusan No. 447 kesepatan penuh, 118 kesepakatan 

sebagian dan 217 kesepakatan sebagian. 

e. Hakim mediator dalam proses mediasi telah sesuai dengan Pasal 24 

PERMA No. Tahun 2016 yang berbunyi: 

“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat 

menyerahkan resume perkara kepada para pihak lain dan 

mediator”. 

Penerapanya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

resume perkara diserahkan kepada mediator dan para pihak 

dilakukan pada saat mediasi kedua setelah pertemuan pertama. 

3. Dilihat segi sarana prasarana 

Mediator dalam memediasi para pihak selalu berada di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni di ruang mediasi, hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2016tentang 

tempat penyelenggaraan mediasi: 

a. (ayat l) Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau 

di tempat lain dilur pengadilan yangdi sepakati para pihak. 

b. (ayat 2) Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang 

menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. 
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c. (ayat 3) Mediator Non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang 

dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau 

pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan 

mediasi bertempat di pengadilan.   

4. Dilihat segi masyarakat (pelaku) para pihak 

a. Dalam hal ini para pihak yang akan melakukan mediasi tidak diberi 

haknya untuk memilihmediator dan diberi jangka waktu dalam 

memilih mediator sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 PERMA No. 1 

Tahun 2016yang berbunyi:  

1) Pasal 19 (ayat 1) “Para pihak berhak memilih seorang mediator 

atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di 

pengadilan”. 

2) Pasal 20(ayat 1) “Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para 

pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari 

berikutnya untuk berunding guna memilih mediator”. 

Penerapanya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di 

semua perkara, termasuk perkara No. 447 kesepatan penuh, 118 

kesepakatan sebagian dan 217 kesepakatan sebagian. 

b. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamian 

atau tidak melanjutkan ke proses persidangan, diterapkan pada 

perkara No.447 sesuai Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016mediasi 

mencapai kesepakatan perdamaian. 
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1) (ayat 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para 

pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan kesepakatan 

secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator 

2) (ayat 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan 

kesepakatan perdamian kepada hakim pemeriksa perkara agar 

dikuatkan dalam akta perdamaian. 

c. Begitu juga dalam hal para pihak mencapai kesepakatan sebagian, 

diterapkan pada perkara No.118 dan 217 sesuai Pasal,29,30 dan 31 

PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa:  

1) Pasal 29(ayat 1) “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan 

antara penggugat dari sebagian tergugat, penggugat mengubah 

gugatan dengan tidak lagi mengajukan gugatankepada pihak 

tergugat”. 

2) Pasal 30 (ayat 2) “Hakim pemeriksa perkara melanjutkan 

pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang 

belum berhasil disepakati oleh para pihak”. 

3) Pasal 31 (ayat 1) “Untuk mediasi perkara perceraian dalam 

lingkungan pengadilan agama yang tuntutan perceraian 

dikumulasikan dengan tuntutan lainya, jika para pihak tidak 

mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi 

dilanjutkan dengan tuntutan lainya”. (ayat 2) “Kesepaktan di 
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tuangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan 

memuat klausa berkaitan dengan perkara perceraian”. 

5. Dilihat dari segi budayanya 

a. Tempat mediasi selalu di ruang mediasi yang ada di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun. 

b. Mediasi yang sering dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiundilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali ketika 

belum mencapai kesepakatan, penerapanya dalam mediasi yang 

berhasil perkara No.447dilakukan satu kali, perkara No.118 dua  

kali pertemuan mediasi, dan perkara No.217  dilakukan selama tiga 

kali pertemuan mediasi. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 

huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016yang berbunyi: 

“menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir 

pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 

(dua) kali berturut turut tanpa alasan sah” 

Dapat ditafsirkan bahwa mediasi dilakukan lebih dari 1 kali 

setelah itu para pihak dipanggil lagi dengan pemanggilan selam 2 

kali berturut-turut. 

c. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

berlangsung paling lama30 hari selebihnya adalah kesepakatan 

para pihak. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 24 PERMA No. 1 

Tahun 2016 yang berbunyi: 
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1) (ayat 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan 

mediasi. 

2) (ayat 4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan 

permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada hakm pemeriksa perkara 

disertai alasanya. 

B. Analisistahapan dan upaya hakim mediator dalam memediasi para 

pihak yang bersengketa agar proses mediasi berhasil sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 

Pada proses tahapan pra mediaasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiunpara pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi pada sidang 

pertama. Hal ini terdapat indikasi bahwa hmediator juga berusaha 

mendamaikan suami istri yang akan bercerai. Sementara dalam hal 

kewajiban hakim untuk menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak 

tidak sejalan dengan prosedur mediasi, hal itu dapat mengakibatkan para 

pihak tidak mengetahui tentang PERMA No. 1 Tahun 2016tentang 

prosedur mediasi, berarti hakim pemeriksa perkara tidak sejalan dengan 

prosedur mediasi. 

Dalam menentukanmediator yang langsung ditujukan kepada 

mediator Nonhakim oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, hal 

ini disebabkan karena adanya beberapa alasan yakni para pihak sebagian 

besar adalah orang awam, sehingga mereka tidak paham tentang prosedur 
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mediasi, kedua, Pengadilan Agama Kabupaten Madiunsudah memilki 

mediator Nonhakim sendiri yang selalu siap diruang mediasi, selanjutnya 

alasan karena menumpuknya perkara yang di selesaikan pada proses 

litigasi membuat hakim tidak ada waktu untuk ikut memediasi para pihak. 

Menurut pengamat penulis, hal itu tidak sejalan dengan prosedur 

mediasi yang diatur dalam Pasal 19 PERMA No. Tahun 2016, karena 

seharusnya kesempatan memilih mediator disediakan oleh Pengadilan, 

agar memudahkan para pihak yang mediasi tidak terbebani oleh biaya 

mediator Nonhakim di luar pengadilan, padahal ketika para pihak memilih 

mediator dari hakim yang juga bersertifikat tidak dipungut biaya. 

Seharusnya pengadilan lebih mengedepankan itikad baik dari para pihak 

yang bersengketa karena dengan itikad baik para pihak merupakan salah 

satu faktor pendukung keberhasilannya mediasi, ketika para pihak sudah 

bernitan hadir dalam mediasi tetapi diurungkan niatnya karena terbebani 

oleh biaya mediator maka hal tersebut sangat merugikan pihak yang akan 

menyelsaikan sengketanya. 

Selanjutnya mengenai proses mediasi hakim menunda persidangan 

sampai batas waktu 30 hari hal tersebutsesuai dengan PERMA No. 1 

Tahun 2016Pasal 3. Pada pertemuan pertama menyuruh para pihak untuk 

meresum perkara baru pada pertemuan kedua penyelesaian perkara, hal 

tersebut sejalan dengan penulis karena dengan jeda waktu dan perumusan 

masalah akan sedikit mengurangi itensitas emosional dari para pihak dan 
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perumusan masalah tersebut juga akan berdampak pada manfaat 

kedepanya ketika para pihak menyepakati hasil resume tersebut.  

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiunupaya hakim mediator 

dalam memediasi para pihak yang bersengketa agar proses mediasi 

berhasilsalah satu caranya dengan negosiasi, terlihat dalam ketelatenan 

pada saat mediasi kemudian memberikan masukan dan tawaran-tawaran 

saat para pihak tidak menemukan alternatif yang lain lalu pengertian yang 

diberikan mediator kepada para pihak serta tidak memihak, dengan 

melalui proses tersebut dapat memberikan solusisehingga mediasi berjalan 

dengan baik kemudian masalah sengketa bisa diselesaiakan pada ahirnya 

sangat dirasakan manfaatnya. 

Negosiasi merupakan suatu pilihan alternatif penyelesaian sengketa 

yang dilaksanakan secara mandiri melalui proses interaksi, komunikasi 

yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan 

keluar atas persengketaan perceraian yang sedang berlangsung.Negosiasi 

di atur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016dan 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. 

Selanjutnya sesuai dengan kewenangannya, mediator di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiunmelaporkan hasil mediasi perceraian kepada 

majelis hakim pada sidang berikutnya setelah dilaksanakan mediasi. 
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Dalam memutuskan sebuah hasil mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiunmediator berpegang teguh pada prinsip penyelesaian sengketa 

dengan saling menguntungkan kedua belah pihak(win-win solution), 

berikut beberapa hasil yang berhasil didamaikan oleh meditor dalam 

penggunaan proses negosiasi yakni perkara:  

1. No. Perkara 447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn berhasil penuhwin-win 

solution penuh (kasus dicabut), para pihak tidak jadi bercerai. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 14,17 (negosiasi ) dan Pasal 27 (kesepatan penuh) 

yang berbunyi:  

a. Pasal 14 “Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, 

memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan 

mengali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama 

mencapai penyelesaian”. 

b. Pasal 17 (ayat 7) “Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak 

untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat 

hukum atas perilaku tidak beriktikad baik, biaya yang mungkin 

timbul akibat penggunaan mediator Non hakim, pilihan 

menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian 

atau pencabutan gugatan dan kewajiban para pihak untuk 

mendatangani formulir penjelasan mediasi”.(ayat 8) “Hakim 
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pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi 

kepada para pihak yang memuat pernyataan para pihak: 

Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari 

hakim pemeriksa perkara, Memahami dengan baik prosedur 

mediasi dan Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik”. 

c. Pasal 27 (ayat 1) “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, 

para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan 

kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator”.(ayat 4) “Para pihak 

melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamian kepada 

hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian”.  

Hakim mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak 

yang pada akhirnya kedua belah pihak tersebut tidak jadi untuk 

bercerai, menurut mediator didalam penyelesaian sengketa di sebut 

dengan win-win solution (menang-menang). Karena kedua belah pihak 

berdasarkan kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan serta 

berdasarkan kemauan para pihak artinya bahwa disitu tidak ada 

paksaan dari mediator untuk saling bersatu kembali. 

Menurut penulis sejalan dengan putusan yang dibuat oleh 

mediator, karena dengan bersatunya kembali kedua belah pihak akan 

saling menguntungkan bagi mereka untuk kehidupan yang akan datang 

sebagai suami istri dan akan tercapainya pemenuhan kewajiban 

sebagai suami maupun istri sesuai dengan tuntunan Agama.  
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2. No.Perkara 118/Pdt.G/2017/Pa.Kab.Mnberhasil sebagianwin-win 

solutionsebagian (kasus tetap dilanjutkan), dalam isi kesepakatan hak 

asuh anak di bebankan kepada tergugat (istri) dan perceraian atau talaq 

kepada istri tetap dilanjutkan. Hal ini telah sesuai denganPasal 14, 17 

(negosiasi) dan Pasal 29,30,31 (kesepakatan sebagian) PERMA No. 1 

Tahun 2016 yang berbunyi: 

a. Pasal 14 “Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, 

memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan 

mengali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama 

mencapai penyelesaian”. 

b. Pasal 17 (ayat 7) “Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak 

untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat 

hukum atas perilaku tidak beriktikad baik, biaya yang mungkin 

timbul akibat penggunaan mediator Non hakim, pilihan 

menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian 

atau pencabutan gugatan dan kewajiban para pihak untuk 

mendatangani formulir penjelasan mediasi”. (ayat 8) “Hakim 

pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi 

kepada para pihak yang memuat pernyataan para pihak: 

Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari 



94 

 

 

hakim pemeriksa perkara, Memahami dengan baik prosedur 

mediasi dan Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik”. 

c. Pasal 29 (ayat 1) “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan antara 

penggugat dari sebagian tergugat, penggugat mengubah gugatan 

dengan tidak lagi mengajukan gugatan kepada pihak tergugat”. 

d. Pasal 30 (ayat 2) “Hakim pemeriksa perkara melanjutkan 

pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang 

belum berhasil disepakati oleh para pihak”. 

e. Pasal 31 (ayat 1) “Untuk mediasi perkara perceraian dalam 

lingkungan pengadilan agama yang tuntutan perceraian 

dikumulasikan dengan tuntutan lainya, jika para pihak tidak 

mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi 

dilanjutkan dengan tuntutan lainya”. (ayat 2) “Kesepaktan di 

tuangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat 

klausa berkaitan dengan perkara perceraian”. 

Menurut mediator didalam penyelesaian sengketa di sebut 

dengan win-win solution(menang-menang), mediator berpendapat 

bahwa hasil tersebuttidak akan merukian masing-masing haknya, 

karena mediator memberikan pilihan berdasarkan alasan hukum yang 

bisa di pertanggung jawabkan berupa kesepakatan yang telah dibuat 

oleh para pihak sendiri. 

Menurut penulis hal itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi 

pertimbangan mediator dalam menyepakati kesepakatan tersebut, 
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karena dalam isi kesepakatan tersebut hak asuh anak dibebankan 

kepada istri, hal yang demikian sangat merugikan istri karena harus 

banting tulang sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan 

anaknya, sedangkan suami tidak memberikan nafkah sebagaimana 

mestinya. meliputi:Makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya 

rumah tangga dn pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan 

termasuk juga biaya pendidikan anak. Firman Allah yang artinya “dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara 

yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kemampuanya.”Begitu juga nafkah istri yang beriddah, perempuan 

dalam masa iddah raj’i atau hamil, ia berhak mendapatkan nafkah, 

karena Allah SWT. Berfirman yang artinya “tempatkanlah mereka 

(par istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanya.” 

(Q.S At-Talaq: 6) 

Dalam komplikasi hukum islam juga disebutkan bahwa:Suami wajib 

menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau mantan 

istri yang masih dalam masa iddah dan tempat kediman adalah tempat 

tinggal yang layak untuk istri sselama dalam ikatan perkawinan, atau 

dalam masa iddah talaq atau iddah wafat. 

Jadi suami berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya yang telah 

diceraikan dengan berusaha bekerja atau bagaimana caranya agar 

pemenuhan yang sesuai dengan tuntunan agama dan komplikasi 

hukum islam dapat dilaksanakan. 
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3. No.Perkara 217/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn berhasil sebagianwin-win 

solution sebagian (kasus tetap dilanjutkan), hakim juga telah sesuai 

Pasal 14,17 (negosiasi) dan Pasal29,30,31 (ayat 1, 2) PERMA No. 1 

Tahun 2016. 

Hakim mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak, dalam isi kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

Menyatakan bahwa, hak asuh anak di bebankan kepada istri 

(penggugat), sedangkan pemberi nafkah terhadap anak di bebankan 

kepada tergugat (suami) berikut dengan nafkah iddah. Menurut 

mediator didalam penyelesaian sengketa di sebut dengan win-win 

solution(menang-menang), karena hal tersebut sudah merupakan 

kesepakatan final yang telah dibuat berdasarkan kemauan para pihak 

artinya bahwa disitu tidak ada paksaan dari hakim mediator sehingga 

para pihaklah yang membuat isi kesepakatan tersebut. 

Menurut penulis hal itu sejalan dengan apayang menjadi 

pertimbangan mediator dalam menyepakati kesepakatan tersebut, 

karena dalam isi kesepakatan tersebut hak dan kewajiban sebagai 

suami istri yang berdasarkan tuntunan agama maupun komplikasi 

hukum islam terpenuhi dan para pihak dapat menjalankan kesepakatan 

tersebut sesuai perjanjian yang telah dibuatnya. 


