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ABSTRAK 

 

Al-Mumtaza, Ainul Millah. 2019. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, 

M.H. 

Kata Kunci: Mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Efektivitas Hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan implementasinya terhadap 

keefektivitasan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015-2018.  

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

digunakan di Pengadilan di Indonesia. Dalam realitasnya pelaksanaan mediasi masih 

belum bisa meningkatkan persentase keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut, 

terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi khususnya 

terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Hal ini sebagaimana yang 

tercantum pada laporan akhir tahun Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015-2018 yang 

mana semakin banyaknya jumlah perkara dimediasi dan belum bisa menunjukkan hasil 

yang baik. Dalam hal ini patut dipertanyakan pengimplementasian PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk 

meminimalisir perkara di pengadilan, khususnya dalam perkara perceraian. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yaitu bagaimana 

implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk dan apa saja 

faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Adapun jenis penelitian 

yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research). Dan 

untukmenganalisis data, penulis menggunakan metode induktif untuk menghasilkan 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 di Pengadilan Agama Nganjuk masih dinilai kurangefektif dan belum 

terlaksana secara maksimal. Terbukti dari tingkat keberhasilan mediasi yang masih 

relatif rendah setelah dimunculkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diharapkan 

dapat meningkatkan keefektivitasan keberhasilan mediasi. Adapun faktor-faktor yang 

menyebabkan kurang efektifnya pelaksaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk 

dikarenakan jumlah mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang terus-

menerus meningkat disetiap tahunnya, ruang mediasi yang masih terjangkau banyak 

orang sehingga diragukan kerahasiaannya, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat 

terkait mediasi yang mana masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dan 

menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan 

istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak 

akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk 

akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian 

terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang 

mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil 

keputusan.1 

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak 

penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan 

perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, 

Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.2 

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan 

mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA 

menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 

                                                           
1 Endrik Saifudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), 29. 
2 Sarwono, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), 159. 
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Pengadilan. PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata 

dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian 

sengketa. 

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian 

dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin 

untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas 

undang-undang belaka. 

Dalam realitasnya pun pelaksanaan mediasi masih belum bisa 

meningkatkan persentase keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut, 

terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi 

khususnya terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Hal ini 

sebagaimana yang tercantum pada laporan akhir tahun Pengadilan Agama 

Nganjuk tahun 2015-2018 yang mana semakin banyaknya jumlah perkara 

dimediasi dan belum bisa menunjukkan hasil yang baik.3 

Dalam data hasil mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 

banyak terjadi ketidak berhasilan atau mediasi gagal, sekitar 295 lebih mediasi 

gagal, sedangkan persentase mediasi yang berhasil sangat sedikit, yaitu sekitar 

3 perkara yang berhasil di mediasil, begitupun di tahun-tahun sebelumnya yang 

belum bisa memenuhi target yang harus dicapai. Adapun dalam setiap 

tahunnya Pengadilan Agama Nganjuk mengejar target kurang lebih 15% untuk 

                                                           
3  Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 10 Desember 2018. 
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tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi tersebut, dan dengan adanya 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat diharapkan juga keefektivitasannya.  

Efektivitas yang dimaksud di sini ialah suatu penerapan mediasi dalam 

kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk 

mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah 

tangga mereka.  

Upaya Mahkamah Agung untuk mendayagunakan mediasi patut 

diapresiasi, setiap beberapa tahun PERMA tentang mediasi di pengadilan terus 

diperbaharui karena MA menyadari bahwa keefektivitasan PERMA yang lalu 

tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapkan adanya 

kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi. 

Banyaknya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama 

Nganjuk yang terus-menerus meningkat disetiap tahunnya, patut dipertanyakan 

pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan peraturan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir perkara di 

Pengadilan.  

Hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh 

terhadap implementasi mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk didasarkan pada 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi kurang efektivitasnya pelaksanaan mediasi sehingga 

masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.  



 

10 
 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan 

judul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Dalam Penyelesaian Perakara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Nganjuk Tahun 2015-2018.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan dalam penyeleseian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Nganjuk? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan 

mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Nganjuk? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan, mampu menjawab apa 

yang telah dirangkum dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya 

pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Nganjuk. 
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D. Manfaat Penelitian 

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan 

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memliki 

manfaat yang diantaranya yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa serta dosen 

di IAIN Ponorogo sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b. Sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum acara perdata, terutama menyangkut implementasi PERMA No. 

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada perkara 

perceraian oleh mediator Pengadilan Agama Nganjuk. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, diharapkan hasil penelitian ini 

menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya dalam 

menyelesaikan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

b. Bagi Mediator, diharapkan bisa menjadi kerangka acuan dalam 

menangani proses mediasi khususnya perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Nganjuk agar bisa berakhir dengan damai dan diharapkan 

penelitian ini berguna untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi 
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dalam perkara perceraian di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

c. Bagi pihak yang berperkara, diharapkan hasil penelitian ini menjadi 

masukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses 

mediasi yang harus dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk, 

E. Telaah Pustaka 

Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kajian 

terdahulu tentang mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

diantaranya yaitu: 

Dinna Keumala Putri tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Mediasi 

pada Perkara Cerai Talak dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan 

Agama Pekanbaru”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

sosiologis yang membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah 

Implementasi mediasi pada perkara cerai talak apabila tergugat tidak hadir 

dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru? 2) Apakah hambatan-

hambatan yang terjadi dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama Pekanbaru?.4 Dari analisis ini menunjukkan bahwa 1) 

Implementasi mediasi pada perkara perceraian khususnya cerai talak dalam hal 

ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berjalan dengan 

seharusnya karena berakhir dengan putusan verstek. 2) Hambatan-hambatan 

dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama 

Pekanbaru dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu : a) terdapat dua pandangan yang 

                                                           
4 Dinna Keumala Putri, “Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal 

Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” Skripsi (Riau: Universitas Riau, 

2016), 3. 
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dapat terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam 

sidang pertama ketika diadakannya mediasi. b) kesulitan keberhasilan mediasi 

karena terdapat faktor imateriil yang turut di dalam perceraian. c) besarnya 

biaya terhadap profesi mediator selain hakim. Adapun perbedaan skripsi ini 

dengan sebelumnya ialah dalam skripsi sebelumnya hanya membahas tentang 

implementasi mediasi pada perkara cerai talak yang apabila tidak dihadiri oleh 

tergugat serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi 

tersebut, sedangkan skripsi yang dibahas peneliti saat ini ialah implementasi 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam 

penyelesaian perkara perceraian serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

kurang efektifnya pelaksanaan mediasi tersebut. 

Imamatus Sholihah tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Tahapan 

Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris antropologis yang 

membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana implementasi tahapan 

mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? 2) Apakah 

indikator keberhasilan mediasi menurut mediator Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri?.5 Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penerapan tahapan 

tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, 

meskipun hanya secara global saja. 2) Indikator keberhasilan mediasi di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak 

yang berperkara itu sendiri. Jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka 

                                                           
5 Immamatus Sholihah, “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan 

Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri,” Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, 2017), 6. 
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proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit dan sangat 

jarang sekali bisa berhasil. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi 

sebelumnya yaitu, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang implementasi 

tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator serta indikator keberhasilan 

mediasi menurut mediator, sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti saat 

ini membahas tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian serta 

faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi 

tersebut. 

Dede Anggraini Elda pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) 

yang membahas tiga topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pandangan 

hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terkait dengan 

adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan? 2) bagaimana pandangan hakim mediator 

terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu mediasi sebagai formalitas 

persidangan? 3) bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan?.6 Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Hakim 

mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menganggap bahwa 

                                                           
6 Dede Anggraini Elda, “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang,” 

Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 30. 
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konstribusi yang diberikan oleh PERMA sangat positif, serta fleksibelitas dan 

keleluasaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari yang 

sebelumnya. 2) Ada 2 pandangan tentang mediasi dilaksanakan sebagai 

formalitas persidangan, yaitu: a) pendapat pertama membenarkan bahwa 

mediasi terkadang dilaksanakan sebagai formalitas, b) pendapat kedua, 

menyangkal bahwa mediasi dilaksanakan sebagai formalitas dengan alasan 

bahwa mediasi memberikan banyak manfaat dalam rangka mendamaikan atau 

menggagalkan perceraian yang diajukan para pihak. 3) tingkat keberhasilan 

mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan 

meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum bisa dikatakan efektif karena 

jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berimbang bahkan 

kebanyakan mediasi gagal. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan 

hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terkait adanya 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan 

pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu 

mediasi sebagai formalitas dalam persidangan. Adapun yang membedakan 

skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu skripsi ini membahas tentang 

implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian serta faktor-faktor yang 

menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaaan mediasi tersebut. 

Shulkhan Effendi pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017”. Dalam 
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penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang 

membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tinjauan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator di 

Pengadilan Agama Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo?7 Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) terlihat bahwa mediator 

berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai 

dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali 

permasalahan dan mencarikan solusi-solusi sampai mediator melaporkan hasil 

dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. 2) prosedur mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan PERMA No. 1 

Tahun 2016. Namun ada satu hal yang prakteknya belum sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam prakteknya ketika para pihak dari ruang 

sidang kemudian menuju ruang mediasi, para pihak langsung melaksanakan 

proses mediasi pertemuan pertama yang seharusnya adalah menentukan hari 

dan tanggal pertemuan mediasi. Adapun perbedaan dari skripsi sebelumnya 

dan skripsi ini ialah, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang tinjauan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator dan tinjauan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi tersebut, sedangkan dalam 

skripsi ini membahas tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam penyelesaian perkara 

                                                           
7 Shulkhan Effendi, “Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan agama Ponorogo Tahun 2017,” 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 11. 
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perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya 

pelaksanaan mediasi. 

Indah Fatmawati pada tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek”. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang membahas 2 

topik permasalahan yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan mediasi perkara 

perceraian di Pegadilan Agama Trenggalek dalam mengimplementasikan 

PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016? 2) bagaimana 

analisa sosiologi hukum terhadap implikasi mediasi perkara perceraian 

menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 di 

Pengadilan Agama Trenggalek?8 Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) 

bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek tidak jauh 

berbeda, baik ketika berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 maupun 

dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan dalam penerapannya belum bisa 

dijalankan secara maksimal. 2) faktor kemasyarakatan dalam hal ini para pihak 

yang berperkara itu sendiri, yakni mengenai sikap personal para pihak menjadi 

faktor yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama 

Trenggalek sehingga berimplikasi pada tingkat keberhasilan mediasi perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Adapun letak perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti membahas terkait 

dengan pengimplementasian PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian 

                                                           
8 Indah Fatmawati, “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Trenggalek.” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 9. 
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perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk serta faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), di 

mana peneliti langsung melakukan observasi di Pengadilan agama Nganjuk 

untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Nganjuk secara 

langsung.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif, karena penulis berangkat dari fakta yang ada di Pengadilan 

Agama Nganjuk tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian perkara 

perceraian dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya 

pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Nganjuk sehingga masih rendahnya tingkat keberhasilan yang 

terjadi. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan 

serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.9 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti 

                                                           
9 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 201. 
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oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk 

melakukan wawancara dan menggali data di Pengadilan Agama Nganjuk. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Pengadilan 

Agama Nganjuk. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan adanya ketidaksesuaian dan 

pelaksanaan yang kurang maksimal dalam pengimplementasian PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam 

pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

4. Sumber Data  

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi 

sumber data primer dan sumber data sekunder.  

a. Sumber data primer berasal dari data utama yaitu majelis Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk, mediator, dan pengacara dari para pihak 

yang bersengketa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

b. Sumber data sekunder diperoleh dari data pelangkap yakni, buku-buku, 

jurnal, peraturan perundang-undangan, PERMA yang terkait dan artikel-

artikel yang terkait dengan mediasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu: 
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a. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan 

teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunkan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.10 

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari 

narasumber yaitu pelaksana mediasi (mediator) dan hakim, para pihak 

di Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Dokumentasi  

Dokumen terkait dari judul yang diangkat peneliti yakni berupa 

dokumen profil Pengadilan Agama Nganjuk, dokumen hasil mediasi, 

putusan yang sudah di mediasi dan bukti-bukti otentik yang terkait di 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

c. Observasi  

Dalam hal ini peneliti mengikuti secara langsung upaya 

perdamaian ketika proses persidangan di Pengadilan Agama Nganjuk 

sedang dilakukan, dan dilakukan di ruang mediasi khusus sehingga data 

yang diperoleh terjaga validitasnya. 

6. Analisis Data 

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data 

sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisanya dengan teori mediasi dan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian dijadikan pedoman dalam 

                                                           
10 Hadarin Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Perss,   2003), 111. 
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menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.  

a. Editing, pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan yang lainnya, relevasi dan beragam masing-masing dalam 

kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sitematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

c. Analiting, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang 

dianalisa tersebut kemudian diolah menggunakan teori dan dalil-dalil 

yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan.11 

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan peneliti untuk 

menganalisa data adalah menggunakan metode induktif. Metode induktif 

yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari fakta atau kejadian di 

lapangan yang kemudian diuraikan dengan dikaitkan dengan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016, dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan dan 

generalisasi yang bersifat umum. Sehingga peneliti dapat mengkaji tentang 

penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian menurut PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 dan efektivitasnya di Pengadilan Agama Nganjuk. 

 

                                                           
11 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: Stain Ponorogo Press. 

2010), 153. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.12 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data yang sudah 

diperoleh sudah valid. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata 

tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas 

dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

b. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan 

implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Nganjuk serta faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk dalam penyelesaian 

perkara pereceraian yang masih relatif rendah tingkat keberhasilannya 

dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan pelaksanaan yang 

diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, yang kemudian 

diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. 

                                                           
12Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 248. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini 

menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : KONSEP MEDIASI DAN TEORI EFEKTIVITAS 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori 

yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang 

meliputi definisi mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan teori 

efektivitas. 

BAB III : IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016  

TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 

DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 

2015-2018 

Bab ini memaparkan data-data yang merujuk pada 

himpunan data wawancara yang telah peneliti lakukan 
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serta telah dikodifikasikan. Isi bab ini meliputi: sejarah, 

penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. 

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 

2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI 

PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

NGANJUK TAHUN 2015-2018 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data 

yang telah didapatkan mengenai implementasi PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015-2018 dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya 

pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan atas 

rumusan permasalahan dalam penelitian di Pengadilan 

Agama Nganjuk yang disertai dengan saran dan penutup. 
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BAB II 

KONSEP MEDIASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM 

A. Mediasi  

1. Pengertian Mediasi 

Upaya mendamaikan pihak beperkara dalam peradilan disebut dengan 

istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para 

pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator.1 

Ada beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya: 

a. Christoper W. Moore 

Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh 

pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan 

merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak 

ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. 

Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara 

sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing 

pihak dalam sebuah persengketaan.2  

 

 

                                                           
1 Endrik Saifudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), 29. 
2 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2013), 95-96. 
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b. Laurence Boulle 

Mediation is a decision making process in which the parties are 

assisted by third party, the mediator: the mediator attemps to improve 

the process of decision making and ti assist the parties reach an 

outcome to which each of the can assent, without having a binding 

decision making function.3 

c. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.4 

2. Ruang Lingkup Mediasi 

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki 

ruang lingkup utama berupa wilayah privat/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 dapat ditempuh dipengadilan maupun di 

luar pengadilan.  

Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari 

rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi di lakukan di 

luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri 

yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. 

                                                           
3 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Bandung: Alfabeta, 2012), 17. 
4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1. 
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Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup 

sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Pasal 6 UU 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat 

diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang 

didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara 

litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan dalam pasal ini memberikan ruang 

gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang 

termasuk dalam ruang lingkup perdata.5 

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 

No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam Pasal 4 

ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa semua sengketa 

perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) 

atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) 

maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan 

penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung ini.6 

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak 

penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan 

jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 

                                                           
5 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22-24. 
6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4. 
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HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.7 Dan 

jika penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan, maka pemenuhan 

prestasi khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan 

dengan cara paksa.8 

Tujuan diselesaikannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara 

para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak 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). 

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, di mana para pihak belum 

mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. 

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 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 

sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 

                                                           
7 Sarwono, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), 159. 
8 Ibid., 161. 
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3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan 

mereka. 

4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 

terhadap proses dan hasilnya. 

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

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu 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. 

7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang 

dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga 

arbitrase.9 

4. Prinsip Mediasi 

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. David 

Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Cartlon 

tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima 

dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut diantaranya yaitu: 

a. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu 

yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakann oleh mediator dan 

                                                           
9 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24-26. 
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pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau 

pers atau masing-masing pihak. 

b. Volunteer (Sukarela) 

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan 

dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan 

tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.  

c. Pemberdayaan atau empowerment 

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke 

mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan 

masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka 

inginkan.  

d. Netralitas (Neutrality) 

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi 

prosesnya saja, dan isinya tetap mejadi milik para pihak yang 

bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan 

atau tidaknya mediasi. 

e. Solusi yang unik (A unique solution) 

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus 

sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses 

kreativitas.  
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki 

karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan 

penyelesaian sengketa yang lain.10 

5. Proses Mediasi 

Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak 

menghendaki lain.11 Dalam proses mediasi para pihak akan difasilitasi oleh 

seorang mediator untuk menemukan jalan menuju perdamaian dengan 

pendekatan non legal. Prinsip terpenting dari mediasi adalah tidak boleh 

ada pihak yang merasa dirugikan dan materi yang disepakati tidak 

melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Dikecualikan dari proses mediasi pada umumnya, mediasi di 

Pengadilan bersifat “semi informal”, artinya tetap terikat pada aturan 

hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalannya proses, 

namun tingkat formalitas dalam proses mediasi tentu saja tidak seformal 

seperti pada proses proses persidangan pengadilan yang semua tahapannya 

sudah diatur secara rigid, dengan ketentuan jika melenceng dari jalur yang 

ditentukan, maka proses persidangannya akan terancam batal karena 

hukum acara perdata pada prinsipnya bersifat imperatif.12 

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, 

tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. 

 

                                                           
10 Ibid., 28-30 
11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 5. 
12 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Bandung: Alfabeta, 2012), 32. 
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a. Tahap Pramediasi 

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun 

sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. 

Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan 

menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya.13 

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi 

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak 

yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses 

mediasi.14 

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi 

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah 

menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan 

bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil 

kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan 

selama dalam proses mediasi.15 

Proses mediasi dapat ditempuh dengan sangat rileks, tidak perlu ada 

penyebutan identitas sebagai penggugat atau tergugat. Masing-masing 

pihak bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi 

mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.16 

 

 

                                                           
13Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 36-37. 
14 Ibid., 44. 
15 Ibid., 53-54. 
16 Witanto, Hukum Acara Mediasi, 33. 
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6. Proses Pelaksanaan Mediasi 

Proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator dilakukan 

dalam beberapa penahapan. Sesungguhnya penahapan proses ini 

dimaksudkan memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa 

dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama yang 

merupakan akhir dari penyelesaian konflik melalui mediasi.17 

Adapun tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan mediasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan untuk menempuh proses mediasi. 

Pada tahap ini, para pihak dengan itikad baik harus membuat 

kesepakatan tertulis dan menunjuk mediator.  

b. Pengumpulan informasi 

Pada tahap ini mediator akan mengumpulkan berbagai informasi dari 

para pihak yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan-

pertemuan secara terpisah. Pertemuan-pertemuan secara terpisah ini 

akan memberikan keluasan para pihak untuk memberikan informasi 

secara rinci. 

c. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan 

terpisah atau bersama-sama dengan tujuan yaitu merumuskan kegiatan-

kegiatan penyelesaian masalah, melakukan klarifikasi masalah, 

mengadakan pilihan penyelesaian masalah dan membantu para pihak 

                                                           
17 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2013), 118. 
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menaksirkan, menilai dan membuat prioritas dari kepentingan-

kepentingan para pihak. 

d. Pengambilan kesepakatan 

Pada pengambilan keputusan ini mediator akan melakukan beberapa hal 

yaitu: 

1) Menjelaskan peraturan-peraturan untuk memperlancar proses 

pengambilan keputusan. 

2) Membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan dan fokus 

pada masalah yang telah dihadapi. 

3) Membantu para pihak untuk meformulasikan pemecahan masalah. 

4) Mendorong para pihak untuk menerima pemecahan masalah. 

5) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian. 

6) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian. 

e. Pelaksanaan kesepakatan 

Pada tahap ini mediator memberikan saran agar para pihak segera 

melaksanakan isi perjanjian. Karena perjanjian mengikat bagi para 

pihak dan bukan bagi mediator.18 

B. Tahapan Mediasi 

1. Para Pihak dalam Mediasi  

Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa 

dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh 

                                                           
18 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), 43-44. 
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penyelesaian.19 Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak 

memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses 

mediasi ke depan.20 Para pihak wajib menghadiri secara langsung 

pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.21 

Setiap pihak bebas membawa siapapun yang diharapkan dapat 

mendukung, membantu, menasehati atau berbicara untuk itu. Dalam 

perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin 

lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan mediator 

yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu 

lainnya. 

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya 

mengharapkan kehadiran penasehat profesional seperti pengacara, akuntan 

atau ahli tertentu yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Dalam 

praktik, penasehat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara 

pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan 

perselisihan itu.22 

2. Pemilihan Mediator 

Melakukan perdamaian, pada sidang upaya perdamaian inisiatif 

perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau 

pemohon/termohon. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk 

                                                           
19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 5. 
20 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35. 
21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6 butir 1 
22 Syahrizal Abbas, Mediasi, 36. 
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mendamaikan para pihak. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka sidang 

dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. 

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah 

pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah 

Majelis Hakim mendamaikan, atas kesepakatan para pihak menunjuk 

mediator, maka sidang ditunda untuk pelaksanaan mediasi.23 

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat 

Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyesuaian.24 

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dilakukan 

di pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan, orang 

yang diminta para pihak sebagai mediator umumnya berasal dari tokoh 

masyarakat, tokoh adat atau tokoh ulama. Pengangkatan mediator dalam 

masyarakat sangat tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, terutama 

calon mediator yang berusaha menawarkan diri menyelesaikan sengketa.  

Jika persetujuan sudah diberikan oleh para pihak, maka dengan 

sendirinya seorang sudah diangkat sebagai mediator. dengan demikian, 

hampir dapat dipastikan bahwa para pihaklah sebenarnya yang mengangkat 

mediator.  

Dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, hakim 

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Pernyataan ini 

                                                           
23 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum 

Acara Peradilan Agama Dalam Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2013), 23. 
24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2. 
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disampaikan hakim kepada para pihak pada sidang pertama. Ia meminta 

para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh 

pengadilan maupun mediator di luar daftar pengadilan.  

Apabila para pihak memilih mediator dari daftar pengadilan maupun 

mediator yang berasal dari luar daftar pengadilan. Maka ketua majelis akan 

membuat surat penetapan mediator. bila para pihak tidak setujju dengan 

daftar mediator yang ada di Pengadilan atau mediator dari luar pengadilan, 

maka ketua majelis dengan kewenangan yang ada menunjuk seorang 

mediator dari daftar mediator pada pengadilan tingkat pertama dengan 

suatu penetapan.25 

3. Peran Mediator 

Pejabat yang sangat berperan dalam kegiatan mediasi adalah 

mediator. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 tahun 2016, 

mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator 

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.26 

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas 

dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan 

terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali 

                                                           
25 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 71-73. 
26 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Surabaya: Jaudar 

Press, 2017), 231. 
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proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan 

pendirian.27 

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang 

membantu para pihak untuk menyelesaikan sngketa yang dihadapinya. 

Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai 

persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara 

bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang 

mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan 

berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. 

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam 

memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-

persoalan yang dianggap penting bagi mereka, jadi apabila ada mediator 

yang tidak mengaplikasikan tahapan tugas mediator dengan baik dan benar, 

maka hal tersebut termasuk melanggar Pasal 14 PERMA No. 01 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: 

“Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak 

untuk saling memperkenalkan diri. Menjelaskan maksud, tujuan dan 

sifat mediasi kepada para pihak. Menjelaskan kedudukan dan peran 

mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.”28 

 

Mediator juga berperan dalam mempermudah pertukaran informasi, 

mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, 

penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta membiarkan, 

tetapi mengatur pengungkapan emosi. 

                                                           
27 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Bandung: Alfabeta, 2012), 101. 
28  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau 

sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara, dengan 

demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka 

yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, tetapi 

ia juga harus membantu para pihak untuk mendesain menyelesaikan 

sengketanya sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.29 

4. Berakhirnya Mediasi 

Berakhirnya mediasi dapat dipengaruhi oleh tiga keadaan yaitu: 

1) Mediasi berhasil dengan dibuatnya kesepakatan tertulis sebagai bukti 

perdamaian antar para pihak. Pencapaian kesepakatan ini berlangsung 

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila proses mediasi itu 

berhasil maka kesepakatan tertulis itu wajib didaftarkan di Pengadilan 

Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah 

dicapainya dan ditandatanganinya kesepakatan tertulis tersebut. 

2) Sedangkan keadaan kedua yaitu mediasi tidak berhasil sehingga tidak 

tercapainya kesepakatan tertulis sebagai bukti perdamaian. Tidak 

berhasilnya proses mediasi secara otomatis menyebabkan berakhirnya 

mediasi di antara para pihak.30 

 

                                                           
29 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2013), 103-105. 
30 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), 57-59. 
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Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapa hal, 

antara lain: 

a. Ketidakhadiran para pihak. Ketidakhadiran para pihak secara 

langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan 

alasan sah.31 

b. Melewati batas waktu yang diberikan PERMA. 

c. Proses mediasi dengan itikad tidak baik. 

d. Adanya kurang pihak. 

e. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi.32 

3) Sedangkan mediasi dikatan berhasil sebagian apabila para pihak 

mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, 

penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak 

tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.33 

C. Mediasi dalam Proses Berperkara 

Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu bentuk produk hukum 

yang bersifat mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang. Pasal 78 

Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:  

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 

bagi kelancaran penyelenggaraan keadilan apabila terdapat hal-hal yang 

belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. 

 

                                                           
31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6 butir 3. 
32 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Bandung: Alfabeta, 2012), 204-211. 
33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 29. 
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Dalam landasan hukum itulah Mahkamah Agung memiliki kewenangan 

untuk mengisi setiap kekosongan hukum dalam aturan menyangkut proses 

penyelesaian perkara di pengadilan. 

PERMA No. 1 Tahun 2008 yang sekarang diganti dengan PERMA No. 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penjabaran 

dari lembaga perdamaian yang diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg. Konsep 

mediasi di integrasikan ke dalam proses perdamaian di pengadilan karena HIR 

maupun RBg tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur 

perdamaian yang dimaksud.  

PERMA mediasi telah meletakkan kewajiban-kewajiban baru yang 

sebelumnya tidak dikenal/diatur secara jelas di dalam HIR maupun RBg. Dasar 

hukum penerbitan PERMA mediasi adalah Pasal 130 HIR/154 RBg, sehingga 

jiwa yang terkandung dalam PERMA mediasi tidak boleh bertentangan dengan 

jiwa dari Pasal 130 HIR/154 RBg.34 

Mengenai jenis perkara wajib menempuh mediasi adalah semua sengketa 

perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas 

putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihk 

ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.35 

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa hakim yang 

memeriksa perkara perdata harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian 

kepada para pihak yang berperkara. Sebelum mediasi diintegrasikan ke dalam 

                                                           
34 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Bandung: Alfabeta, 2012), 58-59. 
35 Endrik, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 49. 
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litigasi, ketika para pihak hadir dipersidangan hakim wajib melakukan upaya 

perdamaian sebagaimana yang digariskan HIR/RBg dan UU No. 7 tahun 1989.  

Namun dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016, di mana 

Pasal 17 ayat (1) menentukan, pada hari sidang yang telah ditentukan dan 

dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak 

untuk menempuh mediasi, maka hakim tidak melakukan upaya perdamaian 

terlebih dahulu, tetapi langsung memerintahkan para pihak melakukan mediasi. 

Usaha perdamaian yang diwajibkan oleh HIR/RBg dan UU No. 7 Tahun 1989 

baru akan dilakukan oleh hakim jika proses mediasi gagal mencapai 

kesepakatan. Ketentuan ini berlaku bagi semua perkara perdata, baik perkara 

non perceraian maupun perkara perceraian.36 

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap 

berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum 

pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan 

permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian 

pada tahap pemeriksaan perkara. 

Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan perdamaian, 

ketua majelis dengan penetapan segera menunjuk salah seorang hakim 

pemeriksa perkara untuk menjalani fungsi mediator dengan mengutamakan 

hakim yang bersertifikat, selanjutnya hakim pemeriksa perkara waijb menunda 

persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.37 

                                                           
36 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Surabaya: Jaudar 

Press, 2017), 228-229. 
37 Septi Wulan Sari, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016,” AHKAM, 05 (2017), 13-14. 
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D. Latar Belakang Terbitnya PERMA Mediasi 

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Penyelesaian konflik 

atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi 

penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. 

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam 

setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Dalam sejarah 

perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung 

damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian 

sengketa perdata.  

Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa melalui 

upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan 

peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kolonial 

Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Pada masa 

Kolonial Belanda lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa.38 

Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian perkara/sengketa 

menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam 

Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 

                                                           
38 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 283-286. 
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Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekeuasaan Kehakiman.  

Ketentuan mengenai mediasi di Indonesia baru ditemukan dalam UU No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa 

Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.39 

Kegiatan mediasi terhadap perkara di Pengadilan tidak diatur oleh 

HIR/RBg ataupun Undang-Undang lainnya tetapi diatur oleh Peraturan 

Mahkamah Agung RI (PERMA). Terakhir oleh PERMA No.1 Tahun 2016. 

Sebelumnya telah berlaku PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi, yang kemudian dinyatakan dicabut oleh Pasal 38 PERMA No. 1 

Tahun 2016.40 

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. 

Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini juga 

dapat ditarik kesimpulan dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yaitu jika 

hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal itu mesti disebut dalam 

berita acara sidang. Sehingga dampak dari kelalaian dalam Pasal 131 ayat (1) 

HIR tersebut akan mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat 

formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Dengan demikian, karena 

                                                           
39 Ibid., 291, 294. 
40 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Surabaya: Jaudar 

Press, 2017), 228. 
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upaya perdamaian adalah bersifat imperatif meskipun tidak bersanksi. Tidak 

boleh diabaikan atau dilalaikan. 

Oleh karena itu, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkan upaya 

hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam permeriksaan perkara, 

Mahkamah Agung memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa. 

Sehingga lahirlah berbagai Peraturan Mahkamah Agung mulai dari Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan 

pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dan Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 yang sekarang diganti dengan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi dan terakhir di ganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Mediasi.41 

E. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan 

dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Hal-hal 

misalnya dalam waktu atau durasi mediasi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 

2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam PERMA Nomor 1 Tahun 

2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja 

manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai 

kemauan dan itikad baik untuk bermusyawarah. 

                                                           
41 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Malang: Intrans 

Publishing, 2018), 46-48. 
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Kemudian, pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.42 

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan 

menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.43 Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang maka 

tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya 

perceraian.44 

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan 

dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorian 

(excutorial kracht) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah di 

buat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat 

menyelesaikan sengketa secara tuntas.  

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan 

hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi 

perdamaian maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada 

Pengadilan Agama.45 

                                                           
42 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasakan PERMA No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: KENCANA, 2016), 47, 49. 
43 Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan. 
44 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), 95. 
45 Mujahidin Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), 151. 
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PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di 

Indonesia.  Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya 

diperiksa.  

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan 

dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat 

menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib 

ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan 

peradilan umum dan peradilan agama.46 

Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang 

berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Diantaranya yaitu, jangka waktu 

penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. 

Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa 

kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan 

akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses 

mediasi. 

Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak 

(partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian 

                                                           
46 Arum Kusumaningrum, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG,” Diponegoro Law Jurnal, 06 (2017), 

4. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28375/node/630/peraturan-ma-no-01-tahun-2008-prosedur-mediasi-di-pengadilan
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objek sengketanya. Berbeda dengan PERMA sebelumnya apabila hanya 

sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock 

(gagal). Tetapi, PERMA yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, 

misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek 

sengketanya. 

Selebihnya, substansi Perma No. 1 Tahun 2016 hampir sama dengan 

PERMA sebelumnya. Diantaranya prosedur mediasi bersifat wajib ditempuh, 

jika tidak putusan batal demi hukum, mediator bisa dari kalangan hakim 

ataupun nonhakim yang bersertifikat. Hanya saja, pengaturan PERMA Mediasi 

terbaru cakupannya lebih luas dari Perma sebelumnya. 

Misalnya, pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas 

daripada PERMA sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali 

perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas 

keputusan KPPU, BPSK, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan 

arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain-lain.47 

F. Efektivitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 

kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak 

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.48  

                                                           
47 Hukum Online, “PERMA Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik,” dalam 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-

iktikad-baik, (diakses pada tanggal 11 Desember 2018, jam 17.13). 
48 Imam Fatoni, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi 

di Pengadilan Agama Kota Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 47. 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik
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Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 

Bronislav Molinoswki, Clrence J Dias, Allot dan Marmer. Bronislav 

Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 

hukum, hukum dimasyarakat di analisa dan dibedakan menjadi dua yaitu 

masyarakat modern dan masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan 

masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam 

masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang 

berwenang.49 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah 

kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya 

telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu 

yang ditetapkan dalam hukum ini.50 Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh 

Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut: 

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya 

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat 

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan 

maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi 

keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana 

baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan”.51 

 

Efektivitas hukum juga berkait erat dengan kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum warga masyarakat, maka wajar jika timbul pertanyaan-

pertanyaan tentang apa arti kesadaran hukum. Apakah kesadaran hukum itu 

                                                           
49 Salim H.S dan Erlies Septiani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, 

Edisi Peratama, ctk Kesatu (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 308. 
50 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20. 
51 Salim H.S, Penerapan Teori Hukum, 303. 



 

50 
 

identik dengan ketaatan hukum atau tidak? Bagaimana jenis-jenis kualitas 

ketaan hukum.52 

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai 

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa 

norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Apa yang disebut 

efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan 

bukan, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa, kualitas hukum 

itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum efektif444 hanya bahwa perbuatan orang-

orang benar-benar sesuai dengan norma hukum.53  

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti 

mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara 

yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 

masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

1. Kaidah Hukum 

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal 

mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai 

berikut: 

                                                           
52 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum 

(Jakarta: Kencana, 2012), 131. 
53 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 

2013), 53-54. 



 

51 
 

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar 

yang telah ditetapkan. 

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. 

Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau 

kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi. 

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 

mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada 

strata atas, menengah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-

tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu 

pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang 

lingkup tugas-tugasnya.  

3. Sarana/Fasilitas 

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengaktifkan suatu aturan 

tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan 

karbon yang yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana 

petugas dapat membuat berita acara mengenaii suatu kejahatan. Bagaimana 
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polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan 

dan alat-alat komunikasi yang proporsional.  

4. Warga Masyarakat 

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga 

masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi 

suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan.54 

Jika menginginkan hukum menjadi efektif, harus mencakup kepentingan 

orang-orang yang terhadapnya hukum menggantungkan penggunaannya atau 

penyelenggaraannya yang membuat mesin hukum bergerak. Hukum harus 

menyediakan insentif untuk memastikan penggunaannya.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62-65. 
55 Roger Cotterrel, SOSIOLOGI HUKUM (Bandung: NUSA MEDIA, 2014), 75. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016  TENTANG  

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM  

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  

DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015-2018 

 

A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk 

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama 

kepenghuluan/penghulu hakim menjadi satu dengan kantor pemerintahan di 

Berbek. Selanjutnya tahun 1980 M, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pindah ke 

Nganjuk seperti sekarang ini.  

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau mantan 

pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M, 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Pada masa berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih 

berkantor di salah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung 

Nganjuk. 

Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan 

tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang 

terletak di jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten 

Nganjuk depan stadion.  

Pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 

Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga tahun mendapat 
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proyek pembangunan kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. 

Dan pada bulan Desember 1998 selesailah pembangunan kantor Pengadilan 

Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk 

dan sejak itulah segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah di kantor 

baru di Jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.1 

Di Pengadilan Agama Nganjuk, ruang lingkup perkara yang dapat 

dimediasi ialah perkara-perkara perdata seperti waris, pernikahan, perceraian, 

harta bersama dan perkara perdata lainnya yang dapat diselesaikan melalui 

jalur perdamaian baik di luar maupun di dalam pengadilan. 

Adapun yang mendominasi dari perkara perdata tersebut yang paling 

banyak terjadi ialah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. 

Sesuai dengan prosedur yang ada para pihak harus mengikuti peraturan yang 

sudah berlaku, salah satunya melakukan proses mediasi di mana dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh mediator. 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada Peraturan 

Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015. Adapun susunan organisasi Pengadilan 

Agama menurut Peraturan MA No. 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

1) Ketua 

2) Wakil ketua 

3) Fungsional hakim 

4) Panitera 

5) Sekretaris 

                                                           
1 Super User, “Sejarah Profil Pengadilan Agama Nganjuk,” dalam http://pa-

nganjuk.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan (diakses pada tanggal  08 

Maret 2019, jam 15.41). 

http://pa-nganjuk.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
http://pa-nganjuk.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan


 

55 
 

6) Wakil panitera 

7) Panitera muda hukum 

8) Panitera muda gugatan 

9) Panitera muda permohonan 

10) Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana 

11) Kepala sub bagian umum dan keuangan 

12) Kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan 

13) Fungsional panitera pengganti 

14) Fungsional jurusita pengganti 

15) Pelaksana 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut:2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Data Laporan Tahunan (LAPTAH) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2018. 
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B. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Nganjuk dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian  

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya 

mempercepat, mempermurah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta 

memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. 

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para 

pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengi tensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 

prosedur berperkara di pengadilan.  

Menurut pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah 

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut mediator di 

Pengadilan Agama Nganjuk yaitu Bapak Drs. Nur Kholis mengatakan bahwa: 

“Mediasi merupakan suatu kewajiban yang wajib diikuti para pihak yang 

ingin melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama dan hal ini sudah 

diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.”3 

 

Dan menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Nganjuk yaitu 

Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron mengatakan bahwa: 

                                                           
3 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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“Yang dimaksud mediasi ialah suatu proses penyelesaian perkara melalui 

perdamaian yang mana proses tersebut wajib diikuti oleh para pihak yang 

berperkara di pengadilan.”4 

 

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang 

lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Begitupun di Pengadilan Agama 

Nganjuk, Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron selaku hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk dan Bapak Drs. Nur Kholis selaku mediator Pengadilan Agama 

Nganjuk, mengatakan: 

“Di Pengadilan Agama Nganjuk ruang lingkup perkara yang dapat 

dimediasi ialah perkara-perkara perdata seperti waris, pernikahan, 

perceraian, harta bersama dan perkara perdata lainnya yang dapat 

diselesaikan melalui jalur perdamaian baik di luar maupun di dalam 

pengadilan.”5 

 

Dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda 

pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif 

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan 

menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu Pengacara di Pengadilan Agama 

Nganjuk yaitu Bapak Sandi mengutarakan: 

“Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Nganjuk 

khususnya dalam perkara perceraian, menggunakan alternatif ini sebagai 

proses perdamaian dengan itikad baik para pihak yang harus dilakukan. 

Di Pengadilan Agama Nganjuk, bagi setiap pihak yang berperkara 

terutama dalam hal perceraian, ketika proses sidang berjalan diwajibkan 

oleh hakim untuk melakukan mediasi dikarenakan mediasi merupakan 

bagian dari proses beracara pengadilan yang harus dilakukan. Namun, 

dalam hal ini tidak sedikit pula para pihak yang tidak ingin mengikuti 

proses mediasi dikarenakan para pihak sudah berkeinginan kuat untuk 

                                                           
4 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk 12 Maret 2019. 
5 Mushtofa Zahron & Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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tidak rujuk kembali. Tidak hanya itu, banyak hal-hal yang dijadikan 

alasan-alasan oleh para pihak agar tidak mengikuti proses mediasi 

tersebut. Padahal kita ketahui, apabila tidak melakukan proses mediasi 

tersebut akan menghambat dan memperlambat proses persidangan para 

pihak tersebut, hanya saja para pihak yang terkait tetap untuk tidak 

mengikuti proses mediasi tersebut”6 

 

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, 

tentunya di Pengadilan Agama Nganjuk dalam proses mediasi sepenuhnya 

sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses 

mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana dijelaskan 

oleh Bapak Drs.Nur Kholis selaku mediator dan Bapak Sandi yang merupakan 

salah satu pengacara di Pengadilan Agama Nganjuk, sebagai berikut: 

“Proses pra mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk, sebelum 

dilakukannya proses mediasi di sidang pertama, hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk menjelaskan kepada para pihak makna dan tujuan dari 

mediasi, dan dalam proses mediasi tersebut dibantu oleh seorang 

mediator. dalam hal ini kehadiran para pihak menjadi syarat untuk 

dilangsungkannya pelaksaan mediasi. Apabila salah satu pihak 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 untuk 

menghadiri proses mediasi, jika menggunakan kuasa hukumnya maka 

harus ada surat kuasa. Dalam perintahnya untuk melakukan mediasi, 

hakim terlebih dahulu menyampaikan prosedur mediasi, dalam 

penyampaiannya hakim tidak harus secara formal, guna memudahkan 

masyarakat awam untuk memahami maksud manfaat dan tujuan dari 

pelaksanaan mediasi tersebut.”7 

 

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

disebutkan bahwa para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang 

terdaftar di daftar Pengadilan Agama.8 Namun di Pengadilan Agama Nganjuk, 

                                                           
6 Sandhi Puguh Irawan, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
7 Nur Kholis dan Sandhi Puguh Irawan, S.H., M.H., Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 

Maret 2019. 
8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. 
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para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator mereka. 

Dari hasil wawancara Bapak Sandi mengatakan bahwa: 

“Karena di Pengadilan Agama Nganjuk sebelum munculnya PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas menjadi mediator untuk memediasi 

para pihak ialah dari hakim yang tidak memiliki jadwal sidang pada hari 

dilaksanakannya mediasi tersebut. dan setelah adanya PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 muncul di Pengadilan Agama Nganjuk lalu memiliki 

seorang mediator sendiri yang juga sudah memiliki sertifikat sebagai 

seorang mediator yang bernama Drs. Nur Kholis. Dan mulai saat itu, 

penentuan mediator ditentukan langsung oleh Pengadilan karena di 

Pengadilan Agama Nganjuk sendiri sudah ada penjadwalan kerja 

mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak dan untuk 

memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di 

Pengadilan”.9 

 

Dan begitupula seperti yang dikatakan Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron, 

yaitu : 

“Mediator yang bertugas memediasi di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebelum keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pada tahun 2015 

ialah dari Hakim Pengadilan Agama Nganjuk sendiri yang sedang tidak 

berjadwal untuk sidang, kemudian pada tahun 2016 setelah munculnya 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Nganjuk menugaskan 

seorang mediator nonhakim yakni Drs. Nur Kholis, yang mana mediator 

tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama 

Nganjuk”.10 

 

Dalam penerapan jangka waktu pemilihan mediator seperti bunyi Pasal 

20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak tidak harus menunggu 

jangka waktu dua hari untuk memilih mediator11, menurut narasumber Bapak 

Drs. Nur Kholis mengatakan bahwa: 

“Di Pengadilan Agama Nganjuk ketika para pihak hadir dalam sidang 

pertama maka setelah sidang beberapa menit para pihak sudah bisa 

langsung menemui mediator untuk membuat kesepakatan mediasi, baik 

mengenai tempat, waktu dan kesepakatan-kesepakatan lainnya dalam 

mediasi. Dan mediator yang memediasi para pihak kemudian dinyatakan 

                                                           
9 Sandhi Puguh Irawan, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
10 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2018. 
11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 



 

60 
 

dalam penetapan, karena bukti penunjukan mediator sangat penting untuk 

membuktikan bahwa benar telah dilakukan proses mediasi sebelum 

perkara disidangkan.12  

 

Di Pengadilan Agama Nganjuk, proses mediasi dapat dilaksanakan di 

ruang mediasi yang ada di pengadilan atau di tempat lain yang sudah 

disepakati. Pelaksanaan mediasi bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk 

umum, hanya boleh dihadiri oleh kedua belah pihak kecuali para pihak 

mengizinkan pihak lain baik itu keluarga atau kuasa hukum.  

Proses pelaksanaan mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya 

sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Adapun proses pelaksanaan 

mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk berdasarkan hasil 

wawancara oleh Bapak Drs. Nur Kholis selaku mediator di Pengadilan Agama 

Nganjuk sebagai berikut: 

“Hakim mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi; Para pihak 

dituntun oleh petugas pengadilan ke ruangan mediasi untuk melakukan 

mediasi; Mediator  memperkenalkan diri kepada para pihak; Mediator 

menjelaskan prosedur mediasi dan hal-hal yang berkaitan dengan 

mediasi; Masing-masing pihak yang berperkara menghadap mediator 

untuk menjelaskan perkara mereka; Setelah kesepakatan terbentuk, 

mediator memberikan jangka dua kali atau lebih pertemuan untuk 

melakukan mediasi sesuai batas waktu yang ditetapkan PERMA, namun 

bila hal tersebut tidak memungkinkan maka dilakukan satu kali saja; 

Mediator melakukan analisa terhadap perkara dan mencari titik temu 

untuk dicari penyelesaian masalahnya; Mediator membuat laporan hasil 

mediasi; Mediator  melaporkan hasil mediasi sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu selama 30 

(tiga puluh) hari. Setelah proses-proses di atas dilewati, mediator 

memberikan laporan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, 

tepatnya pada sidang selanjutnya. Dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 untuk perkara yang berhasil melakukan mediasi kemudian 

dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut 

atau sudah dianggap selesai, begitu pula dengan perkara yang berhasil 

                                                           
12 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 10 Desember 2018. 
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mencapai kesepakatan sebagian juga dituangkan dalam kesepakatan yang 

telah ditandatangani oleh para pihak”.13 

Di Pengadilan Agama Nganjuk hasil dari mediasi itu ada 3 kategori, 

berdasarkan yang dikatakan oleh mediator Pengadilan Agama Nganjuk Bapak 

Drs. Nur Kholis dan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Bapak Drs. H. 

Mushtofa Zahron adalah sebagai berikut: 

“Adapun kategori yang ada dalam mediasi yaitu mediasi yang dinyatakan 

berhasil, berhasil sebagian dan gagal. Mediasi dikatakan berhasil apabila 

para pihak sama-sama memiliki kesepakatan untuk rujuk kembali atau 

berdamai dan kemudian perkara tersebut dicabut. Mediasi dikatakan 

berhasil sebagian apabila para pihak sepakat dalam hal yang diminta dari 

masing-masing pihak, namun perceraian tetap dilakukan. Sedangkan 

mediasi gagal apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan hingga 

waktu yang telah ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak 

adanya itikad baik dari kedua belah pihak”.14 

C. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan 

Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Nganjuk 

Sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

menangani perkara perceraian bagi masyarakat Nganjuk yang beragama Islam. 

Peningkatan jumlah perkara yang terus-menerus naik sejak tahun 2015-2018, 

dari data yang diperoleh perkara yang masuk di tahun 2015 Pengadilan Agama 

Nganjuk sebanyak 719 perkara celai talak dan 1655 perkara cerai gugat dengan 

perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 11 perkara dan 304 perkara yang 

gagal. 

Pada tahun 2016 perkara cerai talak yang masuk sebanyak 632 perkara 

dan 1646 perkara cerai gugat, dengan perkara yang berhasil dimediasi 

                                                           
13 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
14 Nur Kholis dan Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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sebanyak 32 perkara dan 248 perkara gagal di mediasi. Pada tahun 2017 

perkara cerai talak yang masuk sebanyak 589 perkara dan 1621 perkarai cerai 

gugat, dengan perkara yang berhasil di mediasi hanya 3 perkara dan 295 

perkara yang gagal di mediasi. Dan pada tahun 2018, perkara cerai talak yang 

masuk di Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 670 perkara dan 1836 perkara 

cerai gugat, dengan jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 6 

perkara dan 364 perkara yang gagal di mediasi.15  

Dalam hal ini, pengimplementasian dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

di Pengadilan Agama Nganjuk dipertanyakan dikarenakan masih rendahnya 

tingkat keberhasilan dalam pelaksaan mediasi. Menurut Mediator Pengadilan 

Nganjuk Bapak Drs Nur Kholis mengatakan bahwa: 

“Untuk pengimplementasiannya sudah sesuai dengan apa yang ada di 

PERMA No. 1 Tahun 2016 dan di Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

pelaksanaan mediasi setiap tahunnya memiliki target yang harus dicapai 

dari pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan yaitu sebanyak 15%, baik 

yang cabut perkara (berhasil) maupun berhasil sebagian. Dan selama ini 

yang banyak terjadi ialah perkara yang berhasil sebagian di mediasi di 

mana adanya kesepakatan-kesepakatan hal lain tetapi perceraian tetap 

dilanjutkan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut bisa berupa harta 

bersama, hak asuh anak, nafkah mut’ah dan lain sebagainya. Namun 

memang tidak menutup kemungkinan masih banyak tingkat kegagalan 

yang terjadi. Dalam hal dapat kita ketahui walaupun dalam 

pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, namun di 

Pengadilan Agama Nganjuk ini belum semua peraturan yang ada 

terimplementasikan dengan baik, sehingga masih tingginya kegagalan 

dalam proses mediasi ini.”16 

 

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. Musthofa Zahron tentang 

implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk yaitu: 

                                                           
15 Data Laporan Tahunan (LAPTAH) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2018. 
16 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 10 Desember 2018. 
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“Implementasi nya untuk di Pengadilan Agama Nganjuk ini sudah sesuai 

dengan apa yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Karena di sini kita 

melaksanakan penyelesaian perkara yang melalui sengketa, para pihak 

sama-sama datang dan diperintahkan oleh majelis hakim untuk 

melakukan mediasi, kemudian bertemu mediator untuk melakukan 

mediasi tersebut. Namun, di Nganjuk ini walaupun sudah menggunakan 

peraturan tersebut masih saja banyak para pihak yang tidak hadir dalam 

proses mediasi, pun kalau ada banyak yang melakukan tetapi tidak 

dengan itikad baik, sehingga seringnya terjadinya kegagalan dalam 

pelaksanaan mediasi dan itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa 

tingkat kegagalan masih mendominasi daripada keberhasilannya.”17 

Adapun salah satu pengacara di Pengadilan Agama Nganjuk yaitu Bapak 

Sandhi Puguh Irawan, S.H., M.H., yang memberikan tanggapan terhadap 

pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, mengatakan bahwa: 

“Dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku, namun belum terimplementasikan dengan benar, dan dalam 

kronologisnya kadang ada yang membuahkan hasil dan kadang tidak 

sama sekali. Dan kebanyakan 80% tidak membuahkan hasil, bahkan 10 

orang saja belum tentu mau rujuk kembali. Tapi untuk aturan dari 

pengadilan dan hukum acaranya jelas disitu harus melalui mediasi dan 

wajib hukumnya.”18 

Dalam hal ini apabila mediasi gagal, mediator memberikan upaya-upaya 

lain dengan memberikan atau menawarkan kesepakatan-kesepakatan yang 

tidak merugikan di antara para pihak yang bersengketa dan hal ini pula menjadi 

upaya mediator agar pasca terjadinya perceraian tidak muncul permasalahan-

permasalahan lagi diantara kedua belah pihak dan memudahkan Majelis Hakim 

untuk melanjutkan proses persidangan.  

Setelah mengamati data di atas, peneliti juga menanyakan kepada 

Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron selaku hakim di Pengadilan Agama Nganjuk 

                                                           
17 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
18 Sandhi Puguh Irawan, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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tentang keefektifan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Nganjuk 

adalah: 

“Jika para pihak sepakat untuk melakukan mediasi dan keduanya 

menghendaki untuk berdamai dan rukun kembali, maka perkara 

tersebut dicabut. Namun apabila tidak adanya kesepakatan yang dicapai 

dari para pihak maka mediasi tersebut gagal dan dilanjutkan ke proses 

sidang selanjutnya. Untuk pelaksanaannya masih kurang efektif, di 

mana setiap penyelesaian perkara pasti melalui mediasi terlebih dahulu 

dan memakan waktu yang cukup lama, dan para pihak pun harus sama-

sama hadir untuk melakukan mediasi tersebut, tapi pada kenyataannya 

di Pengadilan Agama Nganjuk ini para pihak sering tidak hadir ataupun 

tidak mau mengikuti proses sidang, dan kalaupun melakukan sidang 

kebanyakan dari para pihak melakukannya hanya sebagai formalitas 

saja tanpa adanya itikad baik dari masing-masing pihak. Kemudian di 

sidang berikutnya bagi para pihak yang sudah mengikuti mediasi, para 

pihak melaporkan hasil mediasi, dan jika ada salah satu pihak yang 

tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi maka pihak tersebut akan 

dipanggil untuk melakukan mediasi, dan setelah itu para pihak lanjut ke 

tahap sidang tahap jawab-menjawab.”19 

 

Dari apa yang telah dikatakan oleh Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron, 

peneliti pun juga menanyakan kepada mediator terkait dengan keefektifan 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk, dan menurut beliau yaitu 

Bapak Drs. Nur Kholis menanggapi hal tersebut yaitu: 

“Bahwa di Pengadilan Agama Nganjuk setelah keluarnya PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah 

berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan kerja yang berlaku. Para 

pihak yang berperkara harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu dan 

itu merupakan hal yang wajib dilakukan walaupun banyak yang gagal 

dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut. Terkadang, adanya pihak 

yang tidak hadir dikarenakan adanya salah satu pihak yang sudah 

benar-benar tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga kembali 

dengan penggugat, sehingga tidak adanya itikad baik untuk rukun dan 

berdamai kembali. Padahal dengan tidak hadirnya salah satu pihak 

tersebut ketika proses mediasi akan memperlambat selesai nya proses 

sidang dan pengeluaran akta perceraian. Karena dari pengadilan harus 

                                                           
19 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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memanggil terlebih dahulu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi 

tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.20 

 

Sedangkan menurut Bapak Sandhi Puguh Irawan, S.H., M.H., terkait 

implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap efektivitas pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Nganjuk yaitu: 

“Walaupun pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang ada, 

namun keefetivitasannya bisa dibilang masih kurang. Dikarenakan 

masih banyak para pihak yang tidak hadir dikarenakan para pihak yang 

sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya, dan kadang 

karena ingin segera selesai proses sidangnya agar segera diputus oleh 

majelis hakim, bahkan ada yang mengikuti proses sidang hanya sebagai 

formalitas saja demi kelancaran pelaksanaan sidang. Dan mungkin hal 

ini pun yang menjadi pemicu tingginya tingkat kegagalan proses 

mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk.”21 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA 

sebelumnya yakni Nomor 1 Tahun 2008 yang mana dinilai kurang efektif 

dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dengan adanya PERMA ini 

dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan para pihak bisanya 

mampu mencapai kesepakatan diantara mereka. 

Dalam pelaksanaannya mediasi harus dihadiri oleh para pihak yang 

bersengketa di pengadilan, apabila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir 

maka sidang akan ditunda dan hal tersebut mengakibatkan lamanya proses 

persidangan. Seperti yang dikatakan Bapak Drs. Nur Kholis yaitu: 

“Apabila salah satu pihak tidak hadir maka sidang tidak dapat dilanjutkan 

dan dinyatakan ditunda untuk dilakukan relaas bagi pihak yang tidak 

hadir karena syarat utama mediasi dilakukan adalah jika kedua belah 

pihak hadir dalam mediasi tersebut dan ini akan berdampak pada cepat 

tidaknya keluarnya akta cerai, dan di dalam putusan perkara harus tetap 

dipertimbangkan sekalipun salah satu pihak tidak hadir tetap membawa 

upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak hadirnya salah satu 

                                                           
20 Nur Kholis, hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
21 Sandhi Puguh Irawan, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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pihak yang berperkara. Dalam Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa 

ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya 

dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.”22 

Dan apabila para pihak tidak mau mengikuti mediasi putusan tersebut 

akan batal demi hukum, seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. 

Mushtofa Zahron, bahwa: 

“Apabila para pihak tidak mau melakukan mediasi, maka putusan 

tersebut akan batal demi hukum kemudian majelis hakim akan segera 

menyikapi dan akan dilanjutkan dengan penolakan mediasi, itu sudah 

langsung menyatakan bahwa para pihak tidak mau mengikuti perintah 

dari hukum beracara dan sidang tidak bisa dilanjutkan.”23 

Para pihak dalam mediasi juga harus dengan itikad baik dan mediator 

sebelum dimulainya mediasi menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu 

itikad baik serta konsekuensinya bagi para pihak sesuai dengan ketentuan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ketika sudah diberlakukannya PERMA tersebut. 

Dalam proses mediasi mediator berperan dalam mencarikan jalan tengah 

untuk para pihak yang bersengketa, memberikan jalan dalam proses 

perundingan, memberikan penjelasan dan wawasan kepada para pihak dan 

bukan nasehat kepada para pihak, karena peran mediator hanya sebagai 

mediator dan tidak berhak memberikan keputusan, dan memberikan waktu 

kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan keinginan masing-masing. 

Apabila diantara para pihak telah mencapai kesepakatan dan 

dikeluarkannya akta perdamaian, para pihak harus mengikuti peraturan yang 

sudah disepakati bersama selama menjalani proses mediasi. Namun, jika proses 

tersebut tidak dapat menghasilkan kesepakatan diantara para pihak yang 

                                                           
22 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
23 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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berperkara, maka mediasi tersebut gagal. Seperti yang dikatakan Bapak Drs. 

Nur Kholis, yakni: 

“Jika diakhir pelaksanaan mediasi tidak tercapai kesepakatan diantara 

para pihak yang berperkara, maka mediasi tersebut gagal, kesepakatan 

sebenarnya kan tujuan mediasi untuk merujuk, merukunkan. Jika tidak 

bisa, maka mediasi gagal dan kebanyakan seperti itu.” 

 

Dan dalam hal ini, apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan 

kesepakatan yang telah dicapai, maka dapat diajukan permohonan ke 

pengadilan. Seperti yang dikatakan Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron yaitu: 

“Jika ada salah satu pihak yang melanggar dari kesepakatan-kesepakatan 

yang telah disetujui bersama, maka pihak lain yang bersangkutan dalam 

perkara ini bisa mengajukan permohonan eksekusi dan memohon ke 

pengadilan untuk memerintahkan pihak yang melanggar untuk tidak 

mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama”.24 

 

Alur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kehadiran para pihak 

yang berperkara haruslah dilakukan. Apabila kedua belah pihak yang 

berperkara tidak hadir atau tidak menginginkan adanya mediasi maka Hakim 

pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak 

meliputi dan manfaat mediasi dan kewajiban para pihak untuk menghadiri 

langsung pertemuan mediasi. Dan jika proses mediasi tidak dilaksanakan, 

maka putusan perkara tersebut akan batal demi hukum. 

Maka hal tersebut akan menghambat proses berjalannya sidang. Dan 

apabila terbukti sebuah perkara telah diputus dan salah satu pihak mengajukan 

banding, kemudian dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengetahui bahwa 

perkara tersebut belum melakukan proses mediasi maka perkara tersebut 

dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama tingkat pertama untuk melakukan 

                                                           
24 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2018. 
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mediasi terlebih dahulu, karena apabila nanti proses mediasi tersebut tidak 

dilaksanakan maka perkara tersebut menjadi batal demi hukum dan hal tersebut 

akan menjadi sia-sia karena telah melalui proses yang sangat lama yang 

kemudian dianggap batal.  

Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 yang diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk tentunya memiliki 

dampak tersendiri, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan karena 

sebenarnya setiap PERMA yang dikeluarkan pastinya sudah baik namun dalam 

penerapannya tergantung dari masing-masing Pengadilan Agama. 

Munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan PERMA Nomor 

1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang 

lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di 

pengadilan. Maka dari itu dimunculkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar 

dapat lebih berdaya guna dan meningkatkan keberhasilan mediasi. Namun 

dalam praktiknya hingga saat ini, tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi 

masih belum mencapai target yang diinginkan. Menurut Bapak Drs. H. 

Mushtofa Zahron selaku Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengatakan 

bahwa: 

“Sekalipun ada lembaga mediasi di pengadilan itu tidak menjamin para  

pihak yang berperkara akan berdamai sehingga menonggak kepada 

tingkat keberhasilan mediasi. Kembali kepada para pihak sendiri, apabila 

diantara para pihak yang berperkara memiliki itikad baik untuk 

melakukan perdamaian dan rukun kembali, maka disitulah keberhasilan 

seorang mediator mendamaikan para pihak. Tingginya tingkat kegagalan 

mediasi pun diakibatkan oleh para pihak sendiri. Apabila keinginan pra 

pihak yang sudah berlawanan di mana salah satu pihak sudah 

menyatakan tidak ingin membina rumah tangga bersama lagi dan pihak 
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lain masih menginginkan rumah tangga itu kembali rukun lagi maka hal 

tersebut juga tidak dapat dipaksakan.”25 

 

Untuk menjadi seorang mediator tidak bisa bertindak semaunya dalam 

mendamaikan para pihak, harus memiliki ketekunan, sabar dan tidak cepat 

putus asa selama proses perdamaian berlangsung. Seperti apa yang dikatakan 

oleh Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron yaitu: 

“Menurut saya, pekerjaan memediasi itu tidak bisa berdasarkan hal-hal 

yang normatif saja, karena pada umumnya orang itu akan mendengarkan 

perkataan yang keluar tulus dari hati, maka dari itu mediator harus 

berbicara dari hati ke hati dan tidak memiliki motif lain selain ingin 

mendamaikan pra pihak yang berperkara. Tetapi hal ini pun dibutuhkan 

banyaknya kiat-kiat untuk seorang mediator untuk mencari jalan 

bagaimana caranya merubah keinginan bagi setiap para pihak yang sudah 

kuat keinginannya untuk melakukan perceraian. Maka dari itu, Karena 

dalam hal ini mediator menghadapi orang-orang yang berperkara di 

pengadilan yang analoginya seperti orang-orang yang sakit dan 

terganggu jiwanya kemudian harus diobati dengan penanganan seperti 

butuhnya banyak perhatian dari pihak lain. Serta mediator juga dituntut 

untuk menjadi penyejuk dan mencairkan suasana antara para pihak ketika 

sedang melaksanakan mediasi”26 

 

Dalam pelaksanaannya sebuah aturan tidak akan langsung membawa 

perubahan yang sempurna, tetapi perubahan itu akan terjadi secara bertahap 

dan proses yang lama. Agar berjalan efektif, sebuah peraturan pastilah 

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan peraturan yang pernah ada 

sebelumnya, begitu pula dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Nganjuk.  

Dengan ini, maka peneliti mengambil sampel perkara perceraian yang 

diterima di Pengadilan Agama Nganjuk antara tahun 2015 di mana pelaksanaan 

mediasi masih berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan sampel 

                                                           
25 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2018. 
26 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2018. 
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perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 

2016-2018 yang sudah berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurang Efektifnya Pelaksanaan 

Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Nganjuk 

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan 

mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA 

menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan. Di PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata 

dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian 

sengketa. 

Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan 

perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hakim pun turut serta dalam memberikan 

solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami-istri, apabila setelah 

dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator 

tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami 

dan meminta maaf begitupun sebaliknya.  

Selain perintah undang-undang, agama Islam menganjurkan menempuh 

jalur perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Hal ini tentunya menjadi 
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tanggung jawab hakim pengadilan, karena berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 

2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti 

hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan 

hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka. 

Dalam realitasnya pun pemberlakuan mediasi masih kurang begitu 

efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari rendahnya tingkat 

keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Nganjuk.  

Di Pengadilan Agama Nganjuk perkara yang paling banyak mendominasi 

ialah perceraian, dengan berbagai macam faktor mengapa banyak perceraian 

yang terjadi di Nganjuk. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya karena 

masalah ekonomi, istri yang tidak dinafkahi, perselingkuhan dan masih banyak 

lagi. Menurut Bapak Drs. H. Musthofa Zahron: 

“Perceraian merupakan perkara yang sangan sulit didamaikan karena hal 

tersebut berkaitan dengan masalah hati, tentang permasalahan rumah 

tangga, sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya dan 

komunikasi yang tidak lancar pun menjadi salah satu penyebab sulitnya 

perdamaian tersebut tercapai”.27 

 

Sedangkan faktor dari penyebab tingginya tingkat kegagalan mediasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk menurut Bapak Drs. Nur Kholis yaitu: 

“Tergantung, kadang penyebabnya namanya rumah tangga yang sudah 

masuk ke dalam Pengadilan Agama dan berperkara sudah rusak, sudah 

parah. Ada yang bisa dirujukkan, mungkin semacam ada orang ke tiga/ 

orang ketiga dalam hal ini bukan orang lain, ada intervensi orang tua, 

kadang seperti itu keduanya masih saling suka dan orang tua sering ikut 

campur itu sering terjadi. Namun di sini kita hanya memberi solusi 

                                                           
27 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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barangkali bisa membantu dan mau maka kedua belah pihak bisa rujuk 

kembali.”28 

 

Data yang diperoleh, perkara yang masuk di tahun 2015 Pengadilan 

Agama Nganjuk sebanyak 719 perkara celai talak dan 1655 perkara cerai gugat 

dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 11 perkara dan 304 perkara 

yang gagal. 

Pada tahun 2016 perkara cerai talak yang masuk sebanyak 632 perkara 

dan 1646 perkara cerai gugat, dengan perkara yang berhasil dimediasi 

sebanyak 32 perkara dan 248 perkara gagal di mediasi. Pada tahun 2017 

perkara cerai talak yang masuk sebanyak 589 perkara dan 1621 perkarai cerai 

gugat, dengan perkara yang berhasil di mediasi hanya 3 perkara dan 295 

perkara yang gagal di mediasi. Dan pada tahun 2018, perkara cerai talak yang 

masuk di Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 670 perkara dan 1836 perkara 

cerai gugat, dengan jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 6 

perkara dan 364 perkara yang gagal di mediasi.29 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Nganjuk 

masih belum dapat mencapai target yang harus tercapai dalam tingkat 

keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi. Menurut Bapak Drs. Nur Kholis 

menyatakan bahwa: 

“Dalam setiap tahunnya Pengadilan Agama Nganjuk mengejar target 

kurang lebih 15% untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi 

tersebut, dan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat 

diharapkan juga keefektivitasannya. Walaupun di Pengadilan Agama 

Nganjuk sudah menerapkan peraturan yang ada, masih saja belum bisa 

dinilai sudah efektif dikarenakan para pihak yang tidak mengikuti proses 

                                                           
28 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
29 Data Laporan Tahunan (LAPTAH) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2018. 
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mediasi masih mendominasi daripada yang mengikuti mediasi, dan 

kalupun mengikuti mereka hanya menganggapnya sebagai formalitas saja 

tanpa ada itikad baik dari masing-masing pihak tersebut. Dalam 

pelaksanaannya seharusnya para pihak yang berperkara harus melalui 

tahap mediasi terlebih dahulu dan itu merupakan hal yang wajib 

dilakukan walaupun banyak yang gagal dalam pelaksanaan proses 

mediasi tersebut. Terkadang, adanya pihak yang tidak hadir dikarenakan 

adanya salah satu pihak yang sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan 

hubungan rumah tangga kembali dengan penggugat, sehingga tidak 

adanya itikad baik untuk rukun dan berdamai kembali. Padahal dengan 

tidak hadirnya salah satu pihak tersebut ketika proses mediasi akan 

memperlambat selesai nya proses sidang dan pengeluaran akta 

perceraian. Karena dari pengadilan harus memanggil terlebih dahulu 

pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi tersebut dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan.”30 

 

Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi 

lebih banyak terjadi sebelum dirubahnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke 

PERMA Nomor 1 tahun 2016, dan pada saat itu mediasi di Pengadilan Agama 

Nganjuk dilakukan oleh hakim dari pengadilan itu sendiri. Dan setelah 

keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana tujuannya untuk 

meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi dan adanya mediator 

dari nonhakim yang mana dapat membantu hakim dalam proses persidangan 

justru memiliki tingkat keberhasilan yang lebih kecil dari pada sebelumnya.  

Setelah ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, banyak terjadi perubahan dalam praktik peradilan di 

Indonesia. Dalam hal ini tugas pengadilan tidak hanya memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan suatu perkara tetapi juga mendamaikan suatu perkara 

dengan prinsip win-win solution di mana para pihak menerima hasil yang 

seimbang. 

                                                           
30 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
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Karena pada dasarnya mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk 

berpatisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka. Hal-hal mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang 

mana setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus melewati proses mediasi 

yang telah ditetapkan. 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG 

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM  

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  

DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015-2018 

 

A. Analisa Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018 

Telah dijelaskan di bab sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 

menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.1 Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentunya memiliki pengaruh bagi lembaga 

peradilan dan masyarakat terutama para pihak yang bersengketa. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

digunakan sebagai dasar bagi pengadilan dalam melaksanakan proses mediasi. 

Dan digunakannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian, ketertiban, serta kelancaran dalam pelaksanaan proses 

mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara. 

                                                           
1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan bahwa semua sengketa perdata 

yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas 

putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak 

ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.2 

Begitupula di Pengadilan Agama Nganjuk, perkara yang dapat dimediasi hanya 

berupa perkara perdata saja seperti perceraian, waris, harta bersama dan masih 

banyak lagi lainnya. 

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak 

penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan 

perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, 

Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.3 Seperti yang 

tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana tidak jauh berbeda 

dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena dalam PERMA tersebut tidak 

terdapat perubahan peraturan yang signifikan. 

Didasarkan pada Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, di Pengadilan Agama Nganjuk proses mediasi 

dilakukan secara tertutup kecuali apabila para pihak menghendaki lain.4 Proses 

mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan 

                                                           
2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
3 Sarwono, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), 159. 
4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5. 
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kesepakatan damai. Di dalam teorinya proses mediasi dibagi ke dalam tiga 

tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir 

implementasi hasil mediasi.  

Namun proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk 

tidak jauh dari teori yang ada. Proses pra mediasi dilakukan sebelum 

dilakukannya proses mediasi di sidang pertama, hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk menjelaskan kepada para pihak makna dan tujuan dari mediasi, dan 

dalam proses mediasi tersebut dibantu oleh seorang mediator. Dalam hal ini 

kehadiran para pihak menjadi syarat untuk dilangsungkannya pelaksaan 

mediasi.  

Apabila salah satu pihak 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 untuk 

menghadiri proses mediasi, jika menggunakan kuasa hukumnya maka harus 

ada surat kuasa.  

Dalam perintahnya untuk melakukan mediasi, hakim terlebih dahulu 

menyampaikan prosedur mediasi, dalam penyampaiannya hakim tidak harus 

secara formal, guna memudahkan masyarakat awam untuk memahami maksud 

manfaat dan tujuan dari pelaksanaan mediasi tersebut. 

Setelah proses-proses pelaksanaan mediasi dilewati, mediator 

memberikan laporan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, 

tepatnya pada sidang selanjutnya. Dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 
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2016 untuk perkara yang berhasil melakukan mediasi kemudian dituangkan 

dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut atau sudah dianggap 

selesai, begitu pula dengan perkara yang berhasil mencapai kesepakatan 

sebagian juga dituangkan dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh 

para pihak. 

Di Pengadilan Agama Nganjuk, walaupun berpedoman pada PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya para pihak yang akan 

melakukan mediasi tidak memilih mediator sendiri seperti ketentuan Pasal 19 

ayat (1) dan ayat (3)5, karena di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2016 

hanya memiliki satu mediator non hakim yakni Bapak Drs. Nur Kholis. 

Berbeda dari tahun 2015 di mana Pengadilan Agama Nganjuk masih 

berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di dalam 

yang mana para pihak dapat memilih mediator selama mediator tersebut bukan 

dari hakim yang memeriksa perkara para pihak yang bersengketa.6 

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang 

peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan.7 

Begitupula di Pengadilan Agama Nganjuk seperti yang telah disampaikan oleh 

Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron, sebelum sidang dilanjutkan ke tahap 

berikutnya, para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perceraian di 

beri arahan oleh hakim untuk melakukan mediasi yang mana harus dihadiri 

oleh para pihak yang berperkara di pengadilan dan kemudian setelah itu para 

                                                           
5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35. 
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pihak akan di berikan kepada mediator untuk melakukan upaya 

perdamaian/mediasi.8 

Namun dalam realitasnya, di Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih banyak para pihak yang 

berperkara ketika di minta untuk melakukan mediasi tidak mau dan bahkan 

tidak hadir waktu proses sidang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan keinginan 

yang kuat dari para pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian. 

Padahal dalam alurnya mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 

Tahun 2016, kehadiran para pihak yang berperkara haruslah dilakukan. Dan 

dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dalam 

proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan 

penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan9 dan para 

pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa 

didampingi oleh kuasa hukum.10 

Dalam hal ini apabila kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir atau 

tidak menginginkan adanya mediasi maka Hakim pemeriksa perkara wajib 

menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi dan manfaat mediasi 

dan kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Dan 

jika proses mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan perkara tersebut akan 

batal demi hukum.  

                                                           
8 Drs. H. Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 
9 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35. 
10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6 butir 1 
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Jika salah satu pihak tidak hadir atau kedua belah pihak tidak 

menginginkan adanya mediasi, maka hal tersebut akan menghambat proses 

berjalannya sidang. Dan apabila terbukti ada sebuah perkara telah diputus dan 

salah satu pihak mengajukan banding, kemudian dari Pengadilan Tinggi 

Agama (PTA) mengetahui bahwa perkara tersebut belum melakukan proses 

mediasi maka perkara tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama tingkat 

pertama untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, karena apabila nanti proses 

mediasi tersebut tidak dilaksanakan maka perkara tersebut menjadi batal demi 

hukum dan hal tersebut akan menjadi sia-sia karena telah melalui proses yang 

sangat lama yang kemudian dianggap batal.  

Munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan PERMA Nomor 

1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang 

lebih berdayaguna dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di 

Pengadilan. Maka dari itu dimunculkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar 

dapat lebih berdayaguna dan meningkatkan keberhasilan mediasi. Namun 

dalam praktiknya hingga saat ini, tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi 

masih belum mencapai target yang diinginkan.  

Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, di 

Pengadilan Agama Nganjuk, selain para pihak yang banyak tidak mau 

melakukan mediasi ataupun tidak hadirnya salah satu pihak yang beperkara 

dalam pelaksanaan mediasi, mediasi yang dilakukan oleh mediator di 

Pengadilan Agama Nganjuk cenderung pelaksanaannya dengan cepat tanpa 

mengimplementasikan secara benar, karena salah satu alasan adalah untuk 



 

81 
 

mempersingkat waktu dalam proses mediasi. Oleh karena pengaplikasian 

prosedur mediasi yang kurang tepat, maka hal tersebut memberikan dampak 

ketidakberhasilan penyelesaian dari proses mediasi tersebut.  

Dan dalam pelaksanaannya, di Pengadilan Agama Nganjuk ada target 

yang harus dicapai dari pelaksanaan proses mediasi yaitu sebanyak 15%, baik 

yang cabut perkara (berhasil) maupun berhasil sebagian. Dan berdasarkan 

pengamatan peneliti, selama ini yang banyak terjadi ialah perkara yang berhasil 

sebagian dan mediasi gagal dari pada perkara yang berhasil dan cabut gugatan.  

Secara yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah 

yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan 

tersebut. 

Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi 

para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, 

dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan 

kenyamanan bagi para pihak, karena kesepakatan-kesepakatan yang dicapai 

dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Apabila melihat 

jumlah perkara yang masuk dan diputus seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa mediasi merupakan suatu upaya untuk mendamaikan para 

pihak yang berperkara masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  

Dari hal-hal yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan 

Agama Nganjuk walaupun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan peraturan 
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yang ada yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam implementasinya 

dalam penyelesaian perkara perceraian dinilai masih kurang efektif, sehingga 

mengakibatkan masih rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi 

dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. 

B. Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kurang Efektifnya 

Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018 

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan 

mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA 

menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan. Di PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata 

dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian 

sengketa. 

Dalam mengemukakan pendapatnya, hakim, mediator dan pengacara-

pengacara para pihak di Pengadilan Agama Nganjuk tidak menyangkal bahwa 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki kemajuan dari PERMA sebelumnya, 

dikarenakan PERMA ini memberikan ruang dan keleluasaan bagi para pihak 

dalam melaksanakan mediasi, seperti halnya para pihak yang dapat 

menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya dalam pertemuan mediasi yang 

disertai dengan surat kuasa khusus. 
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Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Mushtofa Zahron 

bahwa dengan munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan membantu para hakim dalam penyelesaian perkara 

terutama dalam penyelesaian perkara perceraian. Karena di PERMA 

sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menangani pelaksanaan 

mediasi ialah dari hakim pengadilan sendiri yang tidak bertugas pada saat 

adanya sidang tersebut dan pada saat itu di Pengadilan Agama Nganjuk belum 

ada hakim yang bersertifikat sebagai mediator dan kita pun mengetahui bahwa 

setiap hakim di Pengadilan Agama Nganjuk khususnya memiliki perkara lain 

yang harus diselesaikan.11 

Namun, setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini pelaksanaan 

mediasi dilakukan oleh mediator, yang mana mediator di Pengadilan Agama 

Nganjuk berasal dari non hakim yaitu Bapak Drs. Nur Kholis. Dengan adanya 

mediator non hakim tersebut, dapat mengurangi beban pekerjaan hakim dalam 

penyelesaian perkara dan mempercepat pelaksanaan sidang.  

Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan 

perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sebuah aturan tidak 

akan langsung membawa perubahan yang sempurna, tetapi perubahan itu akan 

terjadi secara bertahap dan proses yang lama. Agar berjalan efektif, sebuah 

peraturan pastilah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan peraturan 

                                                           
11 Mushtofa Zahron, Hasil Wawancara, Nganjuk. 12 Maret 2019. 



 

84 
 

yang pernah ada sebelumnya, begitu pula dengan pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk.  

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di 

Indonesia.  Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya 

diperiksa.  

Realitasnya pun pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif 

dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari rendahnya tingkat keberhasilan 

mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Menurut 

analisa peneliti ada beberapa hal pokok yang menjadi penyebab tingginya 

tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk, diantaranya yaitu 

para pihak yang sudah berkeinginan kuat untuk melakukan perceraian dan 

ketika pelaksanaan mediasi dilakukan para pihak melakukan tanpa adanya 

itikad baik dari keduanya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait 

mediasi sehingga menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas 

saja, dan mediator yang cenderung melaksanakannya dengan cepat untuk 

mempersingkat waktu dalam proses mediasi. 

Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi 

hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum 
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pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif 

tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.12 

Dan dalam hal ini kurangnya efektivitas hukum yang dalam pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk,  juga dikarenakan kurang berfungsinya 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya yaitu: 

1. Penegak Hukum 

Di Pengadilan Agama Nganjuk mediasi dilakukan oleh mediator non 

hakim yang hanya berjumlah satu mediator saja dengan persentase perkara 

yang ada sangat tinggi dan terus-menerus meningkat disetiap tahunnya, 

terutama dalam perkara perceraian. Dengan begitu jumlah mediator yang 

ada di Pengadilan Agama Nganjuk tidak sebanding dengan perkara yang 

masuk di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam hal ini menyebabkan 

mediator cenderung pelaksanaannnya dengan cepat guna untuk 

mempersingkat waktu proses mediasi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh 

mediator dalam pelaksanaan mediasi masih kurang maksimal untuk 

mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini menjadi salah satu faktor 

penyebab kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Nganjuk yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat keberhasilan yang 

terjadi dalam proses mediasi tersebut. 

2. Sarana/Fasilitas 

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengaktifkan suatu aturan 

tertentu. Di Pengadilan Agama Nganjuk dapat dikatakan masih kurang baik 

                                                           
12 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20. 
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dalam pemenuhan sarana untuk pelaksanaan mediasi. Dapat dilihat dari 

ruang mediasi yang masih sangat kecil ukurannya dan masih dapat 

terjangkau oleh banyak orang sehingga diragukan kerahasiaannya, serta 

suasana ruangan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan mediasi.  

3. Warga Masyarakat 

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga 

masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi 

suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat 

kepatuhan.13 Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud ialah para pihak yang 

mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Dikarenakan masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dalam 

pelaksanaan mediasi dan masih menganggap bahwa pelaksanaan mediasi 

hanya sebagai formalitas saja, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

mediasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk dalam penyelesaian 

perkara perceraian sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam proses mediasi tersebut.  

Diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan 

usaha perdamaian dalam pelaksanaan mediasi, bukan hanya dalam teoritis saja 

tetapi juga praktiknya dilapangan. Karena PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini 

merupakan penyempurna dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 

                                                           
13 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62-65. 
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Tahun 2008 yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan perkara di 

Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian. 

Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan 

perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hakim pun turut serta dalam memberikan 

solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami-istri, apabila setelah 

dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator 

tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami 

dan meminta maaf begitupun sebaliknya.   

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan 

sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui 

titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh 

sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan 

umum dan peradilan agama.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Arum Kusumaningrum, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG,” Diponegoro Law Jurnal, 06 (2017), 

4. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Nganjuk dinilai masih kurang efektif, terbukti dari terus meningkatnya 

jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk 

khususnya pada tahun 2015-2018, namun jumlah perkara yang berhasil 

dimediasi disetiap tahunnya masih sangat rendah dan terus menurun. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk yaitu faktorpenegak hukum yang manajumlah 

mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, 

sehingga mediator dalam pelaksanaannya cenderung dengan cepat guna 

mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya-upaya dalam 

mendamaikan para pihak.Kemudian ruang mediasi di Pengadilan Agama 

Nganjuk yang masih sangat minim dan dapat dijangkau banyak orang 

sehingga diragukan kerahasiaannya. Danmasih kurangnya kesadaran 

masyarakat terkait mediasi yang mana masih banyaknya para pihak yang 

tidak hadir dan menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas 

saja. 
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B. Saran  

Terkait pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang masih kurang efektif dalam 

pelaksanaannya, maka peneliti menyarankan: 

1. Perlunya peningkatan jumlah personil mediator di Pengadilan Agama 

Nganjuk agar dapat lebih maksimal dan menjalankan peran dan fungsi 

utamanya yaitu melakukan perdamaian/mediasi terhadap para pihak yang 

berperkara terutama dalam perkara perceraian bagi para pihak yang besar 

kemungkinan masih dapat rukun kembali. Dan untuk mengurangi tingkat 

kegagalan mediasi serta mempercepat proses sidang, begitupula untuk para 

pihak yang berperkara hendaknya diwajibkan datang untuk melakukan 

mediasi dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya apabila menggunakan 

kuasa hukum.  

2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan 

Agama Nganjuk, agar adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan 

proses mediasi tersebut dan tidak lagi beranggapan bahwa pelaksanaan 

mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam proses persidangan. Sehingga 

dapat meningkatkan keefektivitasan pelaksanaan mediasi dan untuk 

meningkatkan tingginya angka keberhasilan pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk. 
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