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ABSTRAK 

Asngari, Nadzif Faqik, 2019. Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi 

Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi 

Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016). Skripsi Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn. 

 

Kata kunci: Mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kehakiman yang berada 

dibawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 1 tahun 

2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi 

merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan kesepakatan damai dapat 

dipastikan memerlukan waktu yang relatif lama untuk musyawarah mendamaikan 

para pihak yang berperkara. Akan tetapi ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2016 mengurangi waktu mediasi yang semula 40 hari menjadi 30 hari. Hal ini 

membuat penulis tertarik untuk meniliti pelaksanaan mediasi dalam kaitannya 

jangka waktu mediasi dipersingkat yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo 

dengan menggunakan teori Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan bagaimanakah efektifitas jangka waktu mediasi terhadap 

keberhasilan mediasi jika waktu dalam mediasi dipersingkat. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain (1) Bagaimanakah efektifitas 

perubahan jangka waktu mediasi terhadap tingkat keberhasilan mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo? (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan 

mediasi terkait perubahan jangka waktu mediasi? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk 

penelitian lapangan (field researh). Dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan cara yaitu wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan 

dokumentasi (pengumpulan data). Sedangkan analisis datanya yaitu mereduksi 

data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas Perma Nomor 1 

tahun 2016 terkait jangka waktu mediasi yang dipersingkat terhadap keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan 

Perma Nomor 1 tahun 2008. Pelaksanaan mediasi sudah efektif secara maksimal 

karena sesuai dengan ketentuan dalam Perma walaupun terdapat beberapa perkara 

yang gagal dalam mediasi. Adapun perkara yang gagal dalam proses mediasi, ini 

menjadikan efektifitas dari tingkat keberhasilan mediasi terhitung masih rendah 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses mediasi. 

Faktor yang menghambat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam kaitan waktu mediasi dipersingkat antara lain kehadiran para pihak, 

mediasi melewati batas waktu, adanya iktikad tidak baik para pihak, kualifikasi 

mediator dan lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses mediasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. 

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki 

dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.1 Sebagai 

fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan seperti makhluk hidup 

lainnya. Fitrah tersebut diwujudakan dalam bentuk ikatan perkawinan dengan 

tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, 

tenteram dan kekal. Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan 

menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara 

syar’i menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi suatu hubungan 

yang sakral. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 

21 : 

ُكُنواْأَز َواًجاْأَن  ُفِسُكمْ ِْمنْ َْلُكمْ َْخَلقََْْأنْ ْآََيتِهَِْْوِمنْ  َهاْلَِتس  َنُكمْ َْوَجَعلَْْإِلَي   َْْوَرْح َةًَْْمَودَّةًْْبَ ي  
ْ(٢١)ْيَ تَ َفكَُّرونَْْلَِقو مْ ْآلََيتْ َْذِلكَِْْفِْْإنَّْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang berfikir.” 

 

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan 

bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya 

 
1 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011), 29. 
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semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan hawa nafsu syahwatnya, 

sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan 

lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan 

berakhlak. Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan 

yang berlaku. 

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya 

karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya 

perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada 

hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk 

perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak 

berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.2 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.3 Namun tidak jarang juga 

rumah tangga yang berujung pada perceraian. Firman Allah dalam surat An-

Nisa’ ayat 128: 

نَ ُهَماُْصل حاًْ ِلَحاْبَ ي   ِْإع رَاضاًَْفاَلُْجَنا َحَْعَلي ِهَماَْأنُْيص  ِْمنْبَ ع ِلَهاُْنُشوزاًْأَو  رَأٌَةَْخاَفت  َوِإِنْام 
َْكاَنِْبَاْتَ ع َمُلوَنَْخبِْ ْاّللهَ َْوِإنُُْت ِسُنوا َْوتَ ت َُّقوا ْفَِإنَّ ِضَرِتْاألَنُفُسْالشُّحَّ ْياًَْْوالصُّل ُحَْخْي ٌَْوُأح 

﴿١٢٨﴾ 
Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 

 
2 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Jakarta: 

Pustaka Setia, tt), 14. 
3 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.. 
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itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 

tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

 

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah 

percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada 

yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak 

mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus pada kemelut yang 

berkepanjangan sehingga bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.4 

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam 

keluarga maka dianjurkan untuk mengutus perwakilan dari masing-masing 

keluarga sebagai hakam atau sebagai penengah dalam suatu perselisihan 

tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 35 : 

ُتمْ َْوِإنْ  ِلهِِْْمنْ َْحَكًمْاْفَاب  َعُثواْبَ ي ِنِهَمْاِْشَقاقَِْْخف  ِلَهاِْمنْ َْوَحَكًماْأَه  ِْْإص الًحْاْيُرِيَدْاِْإنْ ْأَه 
نَ ُهَمْاْاّللَُّْْيُ َوفِهقِْ ْ﴾٣٥﴿َْخِبْيًاَْعِليًماَْكانَْْْاّللََِّْْإنَّْْبَ ي  

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

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” 
 

Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 114: 

َْوَمنْ ْالنَّاِس َ َْبْي  ِْإص اَلح  ْأَو  َْمع ُروف  ْأَو  ِْبَصَدَقة  ْأََمَر ِْإالََّْمن  َّْنَّ َواُهم  ْمِهن ِْفَْكِثْي  َْخْي َ اَل
راًَْعِظيماًْ﴿ َْفَسو َفْنُ ؤ تِيِهَْأج   ﴾١١٤يَ ف َعل َْذِلَكْاب  تَ َغاءَْمر َضاِتْاّللِه

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, 

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 

memberi sedekah, atau berbuat ma`ruf, atau mengadakan 

 
4 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Jakarta: Prenada 

Media, 2004),107. 
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perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 

demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami 

memberi kepadanya pahala yang besar.” 

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha 

semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan 

angka perceraian pada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini 

menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang 

akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri 

tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan 

dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah 

menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar 

perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung 

badan.5 

Demi mewujudkan asas “perceraian dipersulit” yang ada dalam UU 

Nomor 1 Tahun 1974 maka mediasi sangat penting keberadaannya. Mediasi 

sendiri adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang 

tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa 

untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang 

memuaskan.6 

Bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara sementara yang 

dilakukan penulis di Pengadilan Agama Ponorogo diketahui bahwa perceraian 

adalah hal yang sangat dihindari mengingat tujuan pernikahan adalah 

 
5 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2006), 8. 
6 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 5. 
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membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Oleh sebab itu setiap 

perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan wajib di mediasi. 

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa 

para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap 

netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi 

menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana 

keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan 

kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak 

memihak (imparcial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk 

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.7 

Mediasi dalam Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak 

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini bertujuan menyempurnakan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga 

Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen 

(HIR) dan pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 

130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga 

perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para 

pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 dijelaskan bahwa jangka waktu 

mediasi terdapat dua macam. Pertama, untuk mediasi yang menggunakan 

 
7 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT. 

Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 25. 
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mediator diluar daftar mediator pengadilan proses mediasi berlagsung paling 

lama 30 hari kerja. Kedua, untuk mediasi menggunakan mediator Pengadilan 

proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau 

penetapan penunjukan mediator. 

Dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003, mediasi bersifat 

wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan kepengadilan tingkat 

pertama. Pada tahun 2008, Perma Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan Perma 

Nomor 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang Perma ini disebutkan 

“bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di 

Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003, ternyata masih 

ditemukan beberapa permasalahan sehingga Perma Nomor 2 Tahun 2003 

perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang 

terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”. 

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses 

berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan 

adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi 

berdasarkan Perma itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 

HIR/ 154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum.8 

Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap perkara 

perdata wajib di mediasi paling lama dalam waktu 40 hari sejak mediator 

dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak 

berakhirnya masa 40 hari. Namun diketahui bahwa Perma Nomor 1 Tahun 

 
8 Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Agama. 
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2008 tersebut belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang 

lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di 

Pengadilan. 

Maka dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrument 

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus 

implementasi atas asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan maka diterbitkanlah Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi yang merupakan pengganti terhadap Perma Nomor 1 Tahun 

2008. 

Diketahui bahwa waktu mediasi tidak lagi 40 hari akan tetapi 

dikurangi menjadi 30 hari. Terdapat beberapa aturan penting dari 

diterbitkannya Perma Nomor 1 tahun 2016, pertama yaitu waktu penyelesaian 

mediasi yang lebih singkat menjadi hanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para 

pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa 

didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah. Ketiga, yang 

paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum 

dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.9 

Dari penjelasan diatas, ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 

ini mengurangi waktu mediasi yang semula 40 hari menjadi 30 hari, 

 
9 Maskur Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi (Jakarta: Kencana, 2016), 50. 
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bagaimanakah efektifitas terhadap keberhasilan mediasi jika waktu dalam 

mediasi dipersingkat, mengingat mediasi merupakan upaya penyelesaian 

sengketa dengan kesepakatan damai dan pasti memerlukan waktu yang relatif 

lama untuk musyawarah mendamaikan para pihak yang berperkara. Kemudian 

perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri 

cukup banyak. Data perkara yang dimediasi tahun 2017 hanya 0,38 % yakni 

hanya ada 1 yang berhasil, kemuadian pada tahun 2018 mencapai 3,78 % 

yakni terdapat 11 perkara yang berhasil dimediasi. Dari pemaparan diatas 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang ada dengan judul 

“EFEKTIFITAS PERUBAHAN JANGKA WAKTU MEDIASI TERHADAP 

KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO” 

(Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah suatu tahapan yang dapat mendorong dan 

dijadikan dasar dalam sebuah penelitian untuk tercapainya suatu tujuan 

penelitian. Penulis akan menyajikan 2 rumusan masalah sebagai dasar 

dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah efektifitas perubahan jangka waktu mediasi terhadap 

tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo ? 

2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan mediasi terkait perubahan jangka 

waktu mediasi ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Berusaha mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan jangka waktu mediasi yang 

dipersingkat terhadap tingkat keberhasilan mediasi serta efektif tidaknya 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan mediasi khususnya dalam kaitannya dengan perubahan jangka 

waktu mediasi terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan adanya suatu 

kegunaan atau manfaat, diantaranya: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk 

penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis 

untuk penelitian selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan 

keilmuan dan dapat membandingkan realita yang ada dilapangan 

dengan teori mediasi yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi 

kepada pemerintah tentang pentingnya keberhasilan mediasi. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan mediasi di Pengadilan 

Agama. 

 

E. Telaah Pustaka 

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga 

melihat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan 

dalam penelitian peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

mediasi diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh: 

Jinggasari Rinovinta Mayangkusuma10 dengan judul “Problematik dan 

Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang problem mediasi dan 

upaya penyelesaian yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu problem dan kegagalan mediasi 

ini muncul karena sebagian besar mengalami masalah rumah tangga dan para 

pihak pada umumnya sudah sepakat untuk bercerai, kemuadian upaya hakim 

yang dilakukan adalah dengan mempelajari permasalahan dan kerumitan 

perkara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis terdapat pada upaya mediasi, dimana mediasi yang dimaksud dalam 

penelitian tersebut adalah mediasi yang diusahakan oleh hakim sedangkan 

penelitian penulis adalah mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2016. 

 
10 Jinggasari Rinovinta Mayangkusuma, Problematik dan Upaya Penyelesaian 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Skripsi UIN Malang, 2013). 
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Nurul Fadhillah11 dengan judul “Efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 

2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi 

Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama 

Makassar)”. Dalam skripsi tersebut permasalahan yang diteliti adalah 

perbandingan mengenai efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam 

menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan 

Agama Makassar. Hasil dari analisis tersebut yakni penerapan Perma baik di 

Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar telah 

terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada 

efektifitas pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian 

penulis adalah perbandingan efektifitas antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 

dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

Hidayatullah12 dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Depok”. Dalam skripsi tersebut 

permasalahan yang diteliti adalah mengenai seberapa efektif dan seberapa 

besar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Depok. Dari hasil analisis tersebut perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terdapat pada tingkat kepatuhan masyarakat yang 

menjalani proses mediasi dan kemajuan tingkat pendidikan masyarakat turut 

mempengaruhi persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani 

 
11 Nurul Fadhillah, Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 

Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). 
12 Hidayatullah, Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Depok (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 
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kehidupan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah faktor 

penghambat dalam pelaksanaan mediasi setelah menggunakan Perma Nomor 

1 Tahun 2016. 

Mutiah Sari Mustakim13 dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros”. Dalam 

skripsi tersebut meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Maros bagaimana mengefektifkan mediasi dalam perkara perceraian. 

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah pada analisis subjek penelitian, jika penelitian ini yang 

ditekankan adalah cara mengefektifkan mediasi oleh hakim Pengadilan 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah efektifitas terkait waktu 

mediasi setelah penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

Dari telaah pustaka yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukankan oleh peneliti, diantara perbedan-perbedaan tersebut adalah 

penelitian terdahulu mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 

2016 sebagai acuan pelaksanaan mediasi terbaru, terlebih lagi bahwa 

penelitian ini membahas tentang perubahan jangka waktu mediasi berdasarkan 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang lebih singkat dibandingkan dengan jangka 

waktu mediasi pada Perma Nomor 1 Tahun 2008, apakah hal tersebut 

berpengaruh tidaknya terhadap tingkat keberhasilan mediasi. 

 
13 Mutiah Sari Mustakim, Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Maros (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014). 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu mencari data secara langsung 

dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti dengan tujuan untuk 

memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi 

di lapangan.14 Dalam penelitian ini penulis menampilkan penalaran 

keilmuan yang memaparkan hasil penelitian lapangan dan kajian pustaka 

serta olah pikir peneliti tentang efektifitas perubahan jangka waktu 

mediasi terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Pendekatan yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisanya 

pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara 

menyeluruh dalam penyimpulan terhadap dinamika hubungan antara 

fenomena yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, kemudian 

mengarahkan penelitiannya untuk memproleh penemuan. Dalam 

pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses 

dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.15 Metode 

penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Jadi, dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel dan 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

 
14 Saefudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 21. 
15 Aji Damanusi, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010), 

147. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitianlah yang menentukan 

skenarionya. Kehadiran peneliti akan memungkinkan menangkap nuansa 

baru atau kasus yang mungkin tidak dapat ditangkap oleh orang lain atau 

tidak terungkap dalam wawancara.16 Peneliti hanya dapat mengerti 

peristiwa, fakta, realita atau gejala secara menyeluruh apabila peneliti 

memahami latar belakang peristiwa, fakta atau kejadian tersebut. Untuk itu 

dalam penelitian, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci partisipasi 

penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat yang akan diteliti oleh peneliti terletak di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun alasan peneliti memilih lokasi 

Pengadilan Agama Ponorogo karena pengadilan tersebut memiliki tingkat 

jumlah perkara perceraian terbanyak se-Karisidenan Madiun yakni 924 

perkara,17 dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan 

Agama Kota Madiun selama dua tahun terakhir ini jumlah perkara masuk 

sebanyak 560 perkara.18 Uniknya semua staf pegawai pada Pengadilan 

tersebut membaca Al-Qur’an setiap pagi sebelum bekerja dengan harapan 

dapat memperlancar semua kegiatan yang ada dalam Pengadilan. 

 
16 Dr. Conny Raco Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulan (Jakarta: Grasindo, 2007), 45. 
17 Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ponorogo. 
18 Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun 2018. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penyusunan ini dibutuhkan data yang relevan dengan 

permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Data tentang pelaksanaan mediasi dengan jangka waktu mediasi 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ponorogo. 

2) Data tentang penghambat pelaksanaan mediasi terkait perubahan 

jangka waktu mediasi. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer  

Yaitu data yang hanya kita peroleh dari sumber asli atau 

pertama.  Artinya data primer harus secara langsung kita ambil dari 

sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita 

jadikan responden dalam penelitian kita.19 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari: 

a) Informan, yaitu Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Wakil 

Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, hakim mediator, dan 

para pihak yang berkaitan di Pengadilan Agama Ponorogo. 

b) Daftar perkara yang berhasil dan tidak berhasil di mediasi 

pada Pengadilan Agama Ponorogo sebelum dan sesudah 

diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2016. 

 
19 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 124. 
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2) Data Skunder 

Data skunder yaitu data yang merupakan bahan-bahan 

untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Data skunder diperoleh terdiri dari data berbentuk teks (buku-buku, 

dokumen, laporan dan lain-lain), semua data tersebut merupakan 

pelengkap atau penunjang dari data primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Interview 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.20 Artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan yang berkaitan dengan keberhasilan mediasi setelah 

adanya perubahan jangka waktu mediasi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo, sehingga dengan wawancara itu data-data yang 

dikumpulkan bisa semaksimal mungkin. Orang-orang yang dijadikan 

informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

2) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

3) Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

 
20 Cholid Nurbuko dan Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 
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4) Para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

b. Teknik Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dimana peneliti melihat serta mengamati secara visual sehingga 

validitas data sangat tergantung pada kemampuan data observer. 

Dalam observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau 

peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-

hal yang diduga ada kaitannya.21 Hasil observasi dalam penelitian ini 

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Untuk 

penelitian ini peneliti melakukan pengukuran langsung berdasarkan 

waktu dan tempat obyek yang diteliti. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, 

yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda 

dan sebagainya.22 Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang 

lain tentang subjek. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang 

berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga 

hasil penelitian yang disajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. 

Adapun teknik dokumentasi tersebut untuk memperoleh data tentang 

sejarah, kemudian melakukan wawancara dengan informan, kemudian 

 
21 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

103. 
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 36. 
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peneliti mendokumentasikan hasil wawancara tersebut dengan 

mengambil gambar kemudian peneliti mendokumentasikan dalam 

bentuk file. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan 

mendukung pembuatan keputusan.23 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode komparasi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara membandingkan 

atau studi perbandingan antara keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah 

adanya perubahan jangka waktu mediasi yang ditetapkan oleh Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami proposal ini, 

perlu pembahasan secara sistematis. Maka proposal ini disusun dalam tema 

bab, dan tiap-tiap bab dibagi menjadi  sub-sub bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pikiran 

penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul 

“EFEKTIFITAS PERUBAHAN JANGKA WAKTU MEDIASI 

TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN 

 
23 Restu Kartika Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 
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AGAMA PONOROGO (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 

2016)”. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab  yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: MEDIASI SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DALAM 

PERKARA PERCERAIAN 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan-permasalahan pada skripsi ini. Dalam 

bab ini membahas tentang mediasi yang meliputi pengertian 

mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip 

mediasi dan proses mediasi, serta teori efektifitas hukum. 

BAB III: PERUBAHAN JANGKA WAKTU MEDIASI DALAM 

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP 

KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

Bab ini berisi laporan hasil penelitian mengenai profil Pengadilan 

Agama Ponorogo, proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Ponorogo, faktor penghambat pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

BAB IV: EFEKTIFITAS PERUBAHAN JANGKA WAKTU MEDIASI 

TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO 
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Bab ini berisi tentang analisis efektifitas perubahan jangka waktu 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, 

serta analisis tentang faktor penghambat pelaksanaan mediasi di 

pengadilan agama ponorogo. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 

MEDIASI SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DALAM 

PERKARA PERCERAIAN 

 

A. Pengertian Mediasi 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare 

yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang 

ditampilkan para pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.Mediator juga 

bermakana “berada di tengah” yang harus berada pada posisi netral dan tidak 

memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga 

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.24 

Dalam berbagai reverensi ataupun literatur telah banyak menerangkan 

tentang mediasi, antara lain25: 

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

2. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar 

yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian 

dengan memuaskan.  

 
24 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 2. 
25 Achmad Gunaryo, Beberapa Catatan Tentang Mediasi Sebagai Alternative 

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, (Semarang: Direktur Pusat Mediasi Walisongo, 2010), 57. 

21 
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3. Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak 

sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga 

pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami 

dan mungkin didamaikan. 

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori 

tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan 

menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan 

yang selanjutnya disebut sebagai Perma Mediasi menyebutkan bahwa mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memeperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.26 

Keterlibatan mediator dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai 

pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga 

mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi 

kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini 

didasarkan pada prinsip mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan 

hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada campur tangan dari 

pihak mediator.27 

Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan 

metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain: 

1. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa, 

2. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator), 

 
26 Pasal 1 ayat (7) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. 
27 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan (Bandung: Alfabeta, 2012), 18. 
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3. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaiakan 

sengketa, 

4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak 

ketiga, yakni memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi tidak ada kewajiban dari 

masing-masing untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.28 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 

perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus 

Besar Bahasa Indonesiamengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi 

merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar 

dua belah pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. 

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak 

sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan 

putusan.29 

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan 

pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa 

untuk menyelesaikan perselisihannya.Penjelasan ini amat penting guna 

membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. 

 
28 Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif 

Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 24. 
29Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 569. 
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Mediator berada pada posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang 

bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga 

mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.30 

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian 

akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan 

hukum sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, 

bahkan menurut Pasal 1 angka 2 Perma Mediasi menyebutkan bahwa akta 

perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. 

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh 

para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat 

menyelesaikan sengketa secara tuntas.31 

 

B. Dasar Hukum Mediasi 

Mediasi sebenarnya terdapat pada banyak peraturan perundang-

undangan, diantaranya: 

1. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg 

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa setiap 

perkara gugatan sebelum pokok perkaranya disidangkan, hakim wajib 

untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para 

pihak.Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk 

memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 

 
30  Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 3. 
31D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan (Bandung: Alfabeta, 2012), 19.  
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RBg dengan memasukkan konsep mediasi kedalam proses perkara di 

pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di 

Mahkamah Agung dapat dikurangi.32 

2. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian sengketa 

Ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ditujukan 

untuk penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Pengaturan mengenai 

mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 6. Ketentuan mengenai 

mediasi yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 merupakan 

suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi. Menurut 

rumusan dari pasal tersebut juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis 

para pihak sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 

penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.33 

3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-undang ini mengatur penggunaan mediasi sebagai cara 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Salah satu Pasal ini menyatakan 

“Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat 

digunakan jasa mediator atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa 

lingkungan hidup”.34 Dengan demikian Undang-undang No. 32 Tahun 

 
32Ibid., 139. 
33 Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

sengketa. 
34 Pasal 83 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
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2009 mengatur secara garis besar penggunaan tiga cara penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, yaitu negosisasi, mediasi dan arbitrase. 

4. KHI Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan 

a. Pasal 115, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Pasal 131, Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari 

permohonan dalam waktu selambatnya tiga puluh hari memanggil 

pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

c. Pasal 143, Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan 

usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

d. Pasal 144, Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan 

gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang 

ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada 

waktu dicapainya perdamaian. 

5. Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Perma No. 2 Tahun 2003 diterbitkan untuk prosedur mediasi di 

pengadilan.35Mediasi dalam Perma No. 2 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 

jangka waktu mediasi terdapat dua macam. Pertama, untuk mediasi yang 

menggunakan mediator diluar daftar mediator pengadilan proses mediasi 

 
35 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 57. 
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berlagsung paling lama 30 hari kerja. Kedua, untuk mediasi menggunakan 

mediator Pengadilan proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja 

sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. 

6. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap perkara 

perdata wajib di mediasi paling lama dalam waktu 40 hari sejak mediator 

dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja 

sejak berakhirnya masa 40 hari. 

7. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dimana dalam Perma 

tersebutmenetapkan bahwa waktu mediasi sebelumnya yaitu 40 hari,saat 

ini muncul aturan mediasi terbaruyaitu Perma No. 1 Tahun 2016mengatur 

bahwa waktu mediasi dikurangi menjadi 30 hari yang hampir sama seperti 

peraturan mediasi sebelumnya yakni Perma No. 2 Tahun 2003. 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Mediasi 

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan 

keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga 

sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti 

persidangan di pengadilan. Tujuan dilakukan 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 
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sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang 

sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. 

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki 

kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki 

kewenangan dalam pengambilan putusan, tetapi ia hanya membantu para 

pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai 

mereka.36 

Ciri khas dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah 

prinsip “win-win solution” yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-

masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara imbang sesuai kehendak 

yang disepakati. Dalam proses mediasi tidak akan ada ada istilah yang menang 

dan kalah, karena semua pihak akan menjadi pemenang. Kondisi ini jelas akan 

lebih menguntungkan kedua belah pihak karenatidak akan ada yang merasa 

direndahkan harga dirinya. Tujuan utama dari konsep “win-win solution” 

adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak, sehingga 

dalam proses penyelenggaraannya dibutuhkan sikap kerja sama terhadap 

kedua belah pihak. Sangat penting bagi para pihak untuk melepaskan diri dari 

sifat ingin menang sendiri. Pendekatan moral yang digunakan mediator akan 

membangun komunikasi yang saling mengisi untuk mencapai manfaat 

negosiasi yang maksimal.37 

 
36  Ibid., 24. 
37D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan (Bandung: Alfabeta, 2012), 46. 
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Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti 

tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian 

sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri 

persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang 

memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan 

salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. 

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan38 antara lain: 

1. Mediasi dapat menyelesaiakan sengketa secara cepat dan relatif murah. 

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan secara 

nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka. 

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpatisipasi secara 

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan. 

4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 

terhadap proses dan hasilnya. 

5. Mediasi memberikan hasil mampu menciptakan saling pengertian yang 

lebih baik antara pihak yang bersengketa. 

6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan. 

Menurut Achmad Ali, manfaat menggunakan mediasi39yaitu proses 

yang cepat, persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat 

mediasi publik dapat dituntaskan dengan berlangsung dua hingga tiga minggu. 

Bersifat rahasia, segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi 

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

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 25. 
39Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: Badan 

Penerbit IBLAM, 2004), 24-25. 
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tidak dihadiri oleh publik juga tidak ada pers yang meliput. Murah, sebagian 

besar pusat mediasi menyediakan kualitas pelayanan dengan biaya yang 

murah.Adil, solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing pihak. Berhasil, dari kasus yang telah mencapai 

tahap mediasi, kedua pihak mencapai suatu hasil yang diinginkan. 

 

D. Prinsip Mediasi 

Menurut Ruth Carlton bahwa terdapat lima prinsip dasar mediasi,40 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kerahasiaan (confidentially) 

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu 

yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan 

pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau 

pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga 

kerahasiaan dari isi mediasi tersebut. Mediator juga tidak dapat dipanggil 

sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya 

melalui mediasi. Para pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati 

kerahasiaan setiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. 

2. Sukarela (volunteer) 

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. Prinsip 

 
40 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 28. 
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kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama 

untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka. 

3. Pemberdayaan (empowerment) 

Prinsip ini didasarkan bahwa orang yang mau datang ke mediasi 

sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah 

mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. 

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-

masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk 

menerima solusinya. 

4. Netralitas (neutrality) 

Dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya 

saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator 

hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. 

Mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang 

memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung 

pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan 

penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. 

5. 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. 

Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti 

keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep 

pemberdayaan masing-masing pihak. 
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E. Proses Mediasi 

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap 

pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.41 Ketiga 

tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak 

dalam menyelesaikan sengketa mereka. Jadi berhasil atau tidaknya mediasi 

tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah 

kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sebaliknya, proses yang tidak 

baik akan menjadikan mediasi gagal.Namun, Perma Nomor 1 tahun 2008 

tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi 

mediasi selama proses mediasi. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya 

menyebutkan tugas-tugas mediator, yaitu mempersiapkan jadwal pertemuan 

mediasi kepada para pihak, mendorong para pihak untuk secara langsung 

berperan dalam proses mediasi, melakukan kaukus bilamana perlu, 

mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, 

dan mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi 

para pihak.42 

1. Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, 

proses mediasi berlangsung dalam waktu 40 hari kerja sejak mediator 

dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat 

diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya waktu empat 

puluh hari. Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan dimana 

 
41Ibid., 36. 
42Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat  

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 186.  
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para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.43Berikut ini tahapan-

tahapan dalam proses mediasi: 

a. Tahap Pra Mediasi 

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator 

menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-

benar dimulai. Tahap pra mediasi sangatlah penting karena akan 

menetukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap 

ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: 

1) Membangun kepercayaan diri 

2) Menghubungi para pihak 

3) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi 

4) Mengoordinasikan pihak bertikai 

5) Mewaspadai perbedaan budaya 

6) Menentukan siapa yang hadir 

7) Menentukan tujuan pertemuan 

8) Kesepakatan waktu dan tempat 

9) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak 

Dapat dipahami bahwa inti dari tahapan pra mediasi ini, antara 

lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, 

batas waktu pemilihan mediator, dan perinsip iktikad baik.44 

 
43Ibid., 185. 
44Ibid., 151. 
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b. Tahap Pelaksanaan Mediasi 

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak 

yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses 

mediasi. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain 

sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para 

pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan 

negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, 

menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, 

mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. 

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak 

menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan 

resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. 

Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para 

pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.45 

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi 

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan 

kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-

butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak 

dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. 

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan 

pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 

sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang 

 
45Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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bersangkutan atau perkara lain. Mediator tidak dapat dikenai 

pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan 

perdamaian hasil proses mediasi.46 

2. Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 

AdanyaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pembaharuan dari 

peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut ditemukan beberapa 

masalah, sehingga perlu dikeluarkan Perma baru dalam rangka 

mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan 

akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.  

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi 

satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan, 

sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian 

sengketamelalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak 

menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal 

demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya 

mediasi.47 

 
46Sri Wardah, Bambang Sutiyoso.Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 

Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2007). 50 
47Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama menurut 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Mediasi  

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak 

hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim 

memberikan kesempatan dalam proses persidangan perkara mediasi 

paling lama 30 hari kerja.48 Hakim menjelaskan prosedur mediasi 

kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari 

daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling 

lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut 

para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, maka 

ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok 

perkara untuk menjalankan fungsi mediator.Hakim tidak bersertifikat 

dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat 

keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.49 

b. TahapPelaksanaan Mediasi  

Dalam memilih mediator yang mereka inginkan pihak 

berperkara akan diberi waktu dua harisetelah parapihak menunjuk 

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan 

resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Adanya 

kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung 

pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, 

 
48Pasal 24 ayat (2) PermaNomor 1 Tahun 2016 
49Pasal 13 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 
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kecuali terdapat alasan yang sah.50Mediator berkewajiban menyatakan 

mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali 

berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang 

disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. 

c. Tahap Akhir Proses Mediasi 

Berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses 

mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih untuk: 

1) Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta 

perdamaian melalui putusan majelis hakim. 

2) Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 

3) Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap 

dilanjutkan dalam proses Pengadilan 

Proses mediasi dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. 

Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir 

kesepakatan diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan 

ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta 

perdamaian yang mengandung kekuatan hukum tetap. Kedua, proses 

mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.51 

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan 

bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 

dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen 

 
50Pasal 6Perma Nomor 1 Tahun 2016. 
51D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan (Bandung: Alfabeta, 2012), 
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kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara 

untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Dalam kaitannya 

dengan kegagalan mediasi, maka proses penyelesaian sengketa 

dilanjutkan pada sidang selanjutnya. 

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib 

menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap 

tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap 

berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum 

pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan 

para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat 

bukti dalam proses persidangan. Itulah tahapan mediasi dalam 

peraturan yang baru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016. 

 

F. Teori Efektifitas Hukum 

1. Pengertian Efektivitas Hukum 

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam 

bahasa Inggris “effective” yang telah mengintervensi kedalam bahasa 

Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda 

“effective” memiliki makna “berdaya guna”.52Adapun secara terminologi 

para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang 

 
52NurulHakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan, diakses pada 

tanggal 10 Mei 2017 dari http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf 
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makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut 

pandang yang diambil.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif 

berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan. 

Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan.53 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang 

telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip 

Soewarno Handayaningrat yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya”.54Sedangkan menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau 

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan 

atau ketegangan diantara pelaksanaannya.55 

Dari beberapa pendapat diatas mengenaI efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai, 

dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya 

dengan efektivitas hukum segala upaya yang dilakukan agar hukum yang 

 
53Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 284. 
54 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: 

CV. Haji Masagung, 1994), 16. 
55 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 

109. 
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ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya 

hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis. 

2. Ruang Lingkup Efektifitas Hukum 

Ruang lingkup efektifitas ini diartikan sebagai langkah kefektifan 

atau keberhasilan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Hukum tidak serta merta bekerja setelah hukum tersebut diberlakukan, 

namun memerlukan proses melalui langkah-langkah yang memungkin 

hukum tersebut bekerja. Langkah-langkah tersebut minimal bisa membuat 

hukum tersebut bekerja dan berfungsi secara efektif.56 

Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana 

hukum tersebut ditaati atau tidak diaaati. Jika sebagian besar sasaran 

aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat 

dikatakan hukum tersebut efektif. Walaupun demikian aturan hukum yang 

ditaati dikatakan efektif, namun tetap masih dipertanyakan derajat 

efektivitasnya. 

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim 

berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain 

oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para 

penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa “Taraf 

kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya 

suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa 

 
56Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), 70. 
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hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk 

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.57 

Berdasarkan teori efektivitas ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, antara lain58: 

a. Faktor Undang-Undang 

Maksud dari faktor undang-undang ialah aturan tertulis 

diberlakukan untuk umum yang dibuat oleh pengusa pusat maupun 

daerah yang sah. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Istilah penegak hukum adalah suatu yang sangat umum 

karena mencakup orang-orang yang berada didunia penegakkan 

hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum, 

penulis batasi hanya pada kalangan pemeliharaan perdamaian. 

Mereka itu adalah para pegawai pengadilan, para hakim, panitera. 

c. Faktor Sarana Prasarana yang mendukung penegakan hukum 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan berfungsi sebagai faktor 

pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai. 

 

 
57NurulHakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan, diakses pada tanggal 10 Mei 2017 

dari http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf 
58 Suwarno. Hukum Acara PerdataTeori dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 46. 
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d. Faktor masyarakat 

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum apabila 

dikaitkan dengan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah 

pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu mengharapkan 

mediator sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada 

mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku dan merupakan konsep abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 

Nilai tersebut mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. 

Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan 

Agama sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi para pencari 

keadilan, maka nilai-nilai yang tumbuh ialah nilai Islami. 
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BAB III 

PERUBAHAN JANGKA WAKTU MEDIASI 

DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 

TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI 

DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No. 20 

jo Stbd 1835 No. 58. 

b. Perubahan nama Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 

No. 55, Stbd 1854 No. 128 dan Stbl 1882 No. 152. 

2. Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah PA Ponorogo 

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi 

masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari 

Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada tahun 

1572M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal 

dan mempunyai ribuan santri dari berbagai daerah, yaitu "Pondok 

Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari. Keturunan 

dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang tinggal di Malaysia 

sebagai perdana menteri pertama yaitu Tengku Abdurrahman.59 

 

 
59 Pengadilan Agama Ponorogo Profil Sejarah (http://www.pa-

ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2017, 

pukul 10.15 WIB. 
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http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah
http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah
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3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Masa Penjajahan Belanda 

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam 

menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar 

masyarakat Ponorogo. Apabila timbul perselisihan diantara orang 

Islam mereka bertahkim kepada Kyai mereka patuh kepada fatwa yang 

disampaikan Kyai tersebut. 

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram lembaga yang 

menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam 

diperkuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum 

Islam bagi orang-orang Islam sebagaimana dalam putusan Laandraaad 

di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat 

seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam.60 

Kemudian lembaga peradilan pada jaman penjajahan Belanda 

dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama 

Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo 

pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus 

perkara sangat luas. Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda 

menerapkan teori "receptie theorie" secara berangsur-angsur 

wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasai kecuali hanya 

masalah nikah, talak, cerai, rujuk. 

 

 
60 Ibid. 
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b. Masa Penjajahan Jepang 

Pada masa penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk 

menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo 

adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum 

Islam yaitu menangani perkara NTCR. Pengadilan Agama Ponorogo 

menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 

1885, 1937, 1943 dan sebagainya. 

c. Masa Kemerdekaan 

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi 

kemerdekaan RI tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam 

dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah 

lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya Hakim 

Agama berstatus honorer serta sarana sangat tidak memadai dan tidak 

mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum.  

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya 

dari pada ulama' dan tokoh masayarakat secara resmi Pengadilan 

Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri bertempat di Jalan 

Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Polres Ponorogo) dan mulai 

tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. 

Juanda No. 25 sampai sekarang dan terus berkembang sampai 

mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I B.61 

 
61 Dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003. 
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Susunan struktur organisasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

berturut-turut dijabat oleh KH. Djamaluddin (1947-1950), KH. 

Syamsuddin (1950-1960), KH. Moch. Hisjam (1960-1974), K. 

Abdoellah (1974-1979), Drs. Muchtar RM (1979-1990), Drs. H. Moh. 

Djamhur, SH (1990-1999), Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. (1999-

2006), M. Hasjim, SH (2006-2007), H. Masyhuri Badar, SH (2007-

2010), H. Machfudz, (2010-2013), Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. 

(2013-2016), Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum (2016-2018).62 

4. Visi dan Misi  

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Terwujudnya Kesatuan 

Hukum Pengadilan Agama yang profesional menuju Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung. Dalam Visi tersebut tercermin terwujudnya 

Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredible, 

menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ponorogo 

menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel 

dan transparan. 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi masyarakat.63 

 
62 Pengadilan Agama Ponorogo Profil Sejarah (http://www.pa-

ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah) diakses pada tanggal 5 Oktober 2017. 
63 Pengadilan Agama Ponorogo Profil Visi-Misi (http://www.pa-

ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/visi-misi) diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 

http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah
http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah
http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/visi-misi
http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/visi-misi
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5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo 
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Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi 

Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota 

Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. 

Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7’ hingga 111° 52’ Bujur Timur 

dan 7° 49’ hingga 8° 20’ Lintang Selatan. 

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan 

Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di 

sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung 

dan Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. 

Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan 

Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Luas wilayah Kabupaten 

Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 

Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa.64 

 

B. Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi Di 

Pengadilan Agama Ponorogo 

Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Sebagai negara yang 

berideologi pancasila, sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Masyarakat Indonesia menyelesaikan masalahnya berdasarkan musyawarah 

mufakat seperti pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat merupakan 

 
64 Pengadilan Agama Ponorogo Profil Wilayah (http://www.pa-

ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/yurisdiksi) diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 

http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/yurisdiksi
http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/yurisdiksi
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nilai dasar yang digunakan pihak yang bersengketa dalam mencari solusi 

terutama dijalur pengadilan. Bentuk-bentuk musyawarah mufakat yang lebih 

modern dikembangkan dan dikenal dengan istilah-istilah seperti mediasi, 

negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya. 

Pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 dan 

Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Ponorogo sepenuhnya 

sama, hanya memiliki perbedaan dalam kaitannya jangka waktu yang 

dipersingkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Seperti 

disampaikan oleh Ahmad Ubaidillah, S.HI., mediator di Pengadilan Agama 

Ponorogo menyatakan bahwa: 

“Mediasi adalah mendamaikan para pihak. Dan tujuanya adalah agar mereka 

dapat menyelesaikan masalahnya dengan melalui kesepakatan bersama. 

Perubahan jangka waktu mediasi dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga 

puluh) memiliki kelebihan dalam efektifitas waktu, sehingga berdampak pada 

pengurangan penumpukan perkara di Pengadilan Agama.”65 

 

1. Proses Mediasi 

“Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sebelumnya dan sejak bulan 

Januari sampai bulan Oktober tahun 2016 masih dilaksanakan oleh 

Mediator dari dalam, yaitu dari Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. 

Kemudian mulai bulan November 2016 Ketua Pengadilan Agama 

Ponorogo menunjuk Sdr. Ahmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Mediator pada 

Pengadilan Agama Ponorogo.”66 

 

Adapun untuk proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 ketika masih 

berpedoman pada Perma lama dan menggunakan Perma Nomor 1 tahun 

2016 ketika sudah diberlakukan Perma baru. Sebagaimana yang 

 
65 Hasil Wawancara No. 01/03/W-01/26-XI/18 dengan Ahmad Ubaidillah, S.HI.,  

(Mediator Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018.  
66 Hasil Wawancara No. 01/01/W-01/26-XI/18 dengan Drs. H. M. Munawan, S.H., 

M.Hum., (Ketua Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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dikemukakan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo, sebagai 

berikut: 

“Ada tiga tahapan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Ponorogo, yaitu tahap pramediasi, tahap proses mediasi dan laporan hasil 

mediasi.”67 

 

a. Sidang Pra Mediasi 

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan 

dihadiri kedua belah pihak, karena kehadiran para pihak menjadi 

syarat untuk bisa dilangsungkannya mediasi. Majelis hakim 

menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses 

mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi. Pada Pengadilan Agama 

Ponorogo mengenai proses pra mediasi menurut hakim mediator, 

mengemukakan bahwa: 

“Pertama yaitu dimana pada hari sidang yang telah ditentukan dan 

dihadiri oleh para pihak yang berperkara, hakim pemeriksa perkara 

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim pemeriksa 

perkara juga wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak 

mengenai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak 

untuk menghadiri mediasi berikut akibat hukumnya.”68 

 

Dalam penerapan waktu pemilihan mediator di Pengadilan 

Agama Ponorogo ketika para pihak hadir dalam sidang pertama, para 

pihak langsung bisa menemui mediator untuk membuat kesepakatan 

mediasi baik mengenai waktu, tempat dan kesepakatan lain dalam 

mediasi. Sehingga batas waktu dua hari seperti dalam Perma tidak 

dipernah dilampau oleh para pihak. 

 
67 Hasil Wawancara No. 01/01/W-01/26-XI/18 dengan Ahmad Ubaidillah, S.HI.,  

(Mediator Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
68 Ibid. 
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Pada tahap pra mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo, 

peneliti dapat mengamati ketika di persidangan kedua belah pihak 

hadir majelis hakim langsung memerintahkan kedua belah pihak untuk 

melakukan mediasi, apabila hanya pihak penggugat saja yang hadir 

maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sampai kedua belah 

pihak hadir di persidangan. Apabila para pihak sudah dipanggail dua 

kali berturut-turut secara sah dan patut oleh pengadilan dan tidak hadir 

pada sidang pertama maka perkara batal demi hukum. 

b. Proses Mediasi 

Dalam proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari 

terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, apabila dalam 

waktu 30 hari para pihak belum juga menemukan solusi atau 

kesepakatan maka dengan kesepakatan para pihak dan mediator 

jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari disertai 

dengan alasannya. 

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, untuk itu 

Mediator memberi kesempatan kepada pihak yang hadir untuk 

menyiapkan resume perkara baik secara lisan maupun tertulis. Pada 

hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat/Pemohon menyampaikan 

resumenya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian resume 

perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya. 

Dalam hal ini tidak semua pihak membawa resume perkara, 

hanya hakim mediator saja yang membawa resume perkara para 
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pihak. Menurut salah satu hakim yang juga menjadi mediator 

menyatakan: 

“Khususnya dalam kasus perceraian tidak menerapkan hal tersebut. 

Penyerahan resume perkara bukanlah sebuah kewajiaban, karena 

medaitor pun sudah menggali permasalahan yang dialami para pihak 

dari surat gugatan/ permohonan dan juga uraian dari para pihak.”69 

 

c. Laporan Mediasi 

Setelah melewati proses mediasi, maka mediator melaporkan 

hasil mediasi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada sidang 

selanjutnya. Dalam hal kesepakatan, menurut hakim mediator bahwa: 

“Apabila para pihak mencapai kesepakatan yang dibantu oleh hakim 

mediator maka para pihak harus membuat atau merumuskan 

kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian dengan 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Apabila dalam proses 

mediasi diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepaktan 

perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para 

pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang 

dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan 

perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam 

akta perdamaian.”70 

 

Kemudian dalam waktu 30 hari dan tambahan hari yang telah 

ditentukan belum ada kesepakatan maka hakim mediator tidak dapat 

menambah waktu lagi. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, 

apabila sudah dipanggil tetapi tidak pernah hadir dalam proses 

mediasi dan, alasan-alasan lain kecuali pihak berperkara yang terkait 

dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh izin secara tertulis. 

 

 
69 Hasil Wawancara No. 01/05/W-01/26-XI/18 dengan Drs. Abdullah Shofwandi, S.H., 

(Hakim Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
70 Hasil Wawancara No. 01/03/W-01/26-XI/18 dengan Ahmad Ubaidillah, S.HI.,  

(Mediator Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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2. Perubahan Jangka Waktu Mediasi 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum yang mengikat 

dan mempunyai daya paksa bagi para pihak, tentunya memiliki manfaat 

yang besar sehingga keberhasilan mediasi bisa tercapai, tidak dapat 

dipungkiri Perma Nomor 1 Tahun 2016 memiliki manfaat yang besar bagi 

para pihak. Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal 

keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran 

toritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya dilapangan. Karena 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Perma 

sebelumnya yakni Perma Nomor 2 Tahun 2008 yang dianggap kurang 

begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. 

“Pengurangan waktu mediasi menjadi 30 hari ini dikarenakan faktor 

perkara yang semakin menumpuk karena terlalu lama dalam proses 

mediasi, sedangkan selama proses mediasi tersebut berlangsung belum 

tentu juga pencabutan perkara bisa diputuskan karena 40 hari adalah waktu 

yang lumayan lama. Hal ini bisa mengakibatkan penumpukan perkara 

secara terus menerus, apalagi di Pengadilan Agama Ponorogo ini terdapat 

banyak perkara perceraian yang masuk setiap bulannya.”71 

 

Selama dalam praktek pelaksanaan mediasi termasuk juga di 

Pengadilan Agama Ponorogo ini tidak pernah sampai menghabiskan waktu 

yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 yakni 40 hari. 

Pengurangan waktu dalam Perma ini juga berpengaruh pada percepatan 

proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan, dan lebih memudahkan 

dalam penyelesaian masalah karena waktu yang singkat membuat para 

 
71 Hasil Wawancara No. 01/02/W-01/26-XI/18 dengan Drs. H. Asrofi, S.H., M.H., Wakil 

(Ketua Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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pihak yang bersengketa diharuskan menghadiri proses mediasi. Bapak Drs. 

H. Maryono, M.H.I., menambahkan: 

“Waktu mediasi 30 hari itu dulu sudah pernah diterapkan pada Perma 

sebelumnya, akan tetapi masih kurang maksimal dalam menyelesaikan 

perdamaian karena dahulu mediator yang bertugas juga dari hakim yang 

menangani kasus tersebut. Namun sekarang sudah terdapat Hakim 

Mediator bersertifikat yang cukup terlatih untuk mengatasi pihak yang 

bersengketa. Jadi harapkan kami dengan adanya Mediator ini dikhususkan 

untuk hanya fokus pada permasalahan mediasi sehingga tujuan mediasi 

untuk mendamaikan pihak yang bersengketa bisa terlaksana dengan 

baik.”72 

 

Berkurangnya waktu mediasi bisa mempercepat bagi hakim dalam 

memutuskan suatu perkara akan mempermudah dan meringankan para 

pihak untuk menanggung biaya yang dikeluarkan selama dalam proses 

mediasi. Seperti pendapat Bapak Abdullah Shofwandi, salah satu hakim di 

Pengadilan Agama Ponorogo yang juga mediator dari dalam menjelaskan 

bahwa: 

“Untuk kefektifan dan memenuhi asas sederhana dan cepat, maka 

dimungkinkan adanya penguraian waktu menjadi 30 hari. Apalagi bagi 

para PNS, TNI dan Polri di masing-masing instansi yang memiliki surat 

tugas di luar daerahnya, ini sudah diberi cukup lama waktu yang diberikan 

kepada para pihak bahkan ada juga yang melebihi dari satu tahun. 

Dipastikan perkara tersebut belum bisa diputus dan akan membuat 

menumpuknya perkara, juga dari para staf di Pengadilan Agama Ponorogo 

akan sulit untuk menyusun laporan tahunan. Maka dari itu waktu yang 

terlalu lama dalam proses mediasi dibuat sesingkat mungkin supaya semua 

perkara yang masuk dapat diputuskan.”73 

 

Terdapat beberapa poin penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2016 yang berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Pertama, jangka 

waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari 

 
72 Hasil Wawancara No. 01/06/W-01/26-XI/18 dengan Drs. H. Maryono, M.H.I., (Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
73 Hasil Wawancara No. 01/05/W-01/26-XI/18 dengan Drs. Abdullah Shofwandi, S.H., 

(Hakim Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28375/node/630/peraturan-ma-no-01-tahun-2008-prosedur-mediasi-di-pengadilan
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terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi 

dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Ketiga, Hal 

terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang 

tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Seperti pendapat Bapak Ahmad 

Ubaidillah, S.HI., menyampaikan bahwa: 

“Fleksibelitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini jauh lebih baik dari yang 

sebelumnya, sehingga bukan tidak mungkin suatu saat Perma akan 

memberikan konstribusi yang optimal bagi hakim demi keberhasilan 

mediasi.”74 

 

Kemudian untuk mengetahui efektifitas mediasi di Pengadilan 

Agama Ponorogo, perlu diketahui tingkat keberhasilan mediasi dengan 

menggunakan Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 

2017 dan 2018. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang 

kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah 

jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. Berikut pemaparan data-data 

yang berhasil diperoleh Peneliti saat melakukan penelitian di Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

Dari data yang diperoleh peneliti sepanjang Januari sampai 

Desember 2015 yakni sebelum menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 

Pengadilan Agama Ponorogo telah memutus 227 perkara perceraian, 

sedangkan dari semua perkara tersebut hanya ada 1 perkara yang berhasil 

dimediasikan dengan kesepakatan damai. Pada bulan Januari sampai 

 
74 Hasil Wawancara No. 01/03/W-01/26-XI/18 dengan Ahmad Ubaidillah, S.HI., 

(Mediator Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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Desember 2016 Pengadilan Agama Ponorogo memutus 236 perkara 

perceraian, sedangkan hanya ada 2 perkara yang berhasil didamaikan.75 

Adapun data hasil mediasi yang peneliti dapatkan berdasarkan data 

dari laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017-2018 

adalah sebagai berikut: 

Tabel Rekapitulasi Data Perkara Perceraian 

Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-201876 

 

Tahun 
Perkara 

Dimediasi 

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih 

Proses 

Mediasi 
Tidak 

Berhasil 
Berhasil Gagal 

2017 259 143 1 17 98 

2018 291 2 11 206 72 

Jumlah 550 145 12 223 170 

*Jenis perkara cerai gugat dan cerai talak yang dimediasi tahun 2017 - 2018 

 

Berikut penulis rangkum Data Laporan Tahunan Pengadilan 

Agama Ponorogo, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap 

tahunnya. Untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil 

di mediasi dalam 2 tahun terakhir ini dapat menggunakan rumusan sebagai 

berikut: 

 

Persentase mediasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi 

pada tahun 2017 setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut: 

 
75 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun  2015-2016.  
76 Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ponorogo. 
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Sedangkan persentase mediasi perkara perceraian yang berhasil 

dimediasi pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

 

Dari rumusan diatas, dapat diketahui bahwa perkara perceraian 

yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017 

adalah sebesar 0,38 % sedangkan persentase perkara perceraian yang 

berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Ponorogo selama tahun 2018 

adalah sebesar 3,78 %. Dari sini dapat diketahui bahwa perkara perceraian 

yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Ponorogo selama dua 

tahun terakhir yakni 2017-2018 adalah kurang dari 5 % dari semua perkara 

perceraian yang dimediasi. 

Dari dokumen Pengadilan Agama Ponorogo tentang perkara 

perceraian yang berhasil dalam tahap mediasi pada tahun 2017 sampai  

tahun 2018 dapat dilihat  pada tahun 2017 Pengadilan Agama Ponorogo 

menerima perkara perceraian sejumlah 259 perkara, di tahun ini hanya ada 

satu perkara yang berhasil dimediasikan yakni pada bulan Februari lalu. 

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Ponorogo menerima 

perkara perceraian sejumlah 291 perkara, tahun ini mengalami 

peningkatan perkara yang berhasil dimediasikan pada bulan Maret dengan 

jumlah paling banyak yakni 8 perkara yang diputus, kemudian pada bulan 
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Mei terdapat 2 perkara, dan terakhir pada bulan Agustus lalu hanya 1 

perkara yang berhasil dimediasi. Jika dilihat dari keberhasilan mediasi 

perkara yang masuk tiap bulannya, efektifitas mediasi ini masih terhitung 

belum efektif.77 

 

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terkait Perubahan jangka 

Waktu Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

Dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 

dan Perma Nomor 1 tahun 2016 yang memiliki perbedaan dalam kaitanya 

jangka waktu yang dipersingkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Bapak Ahmad 

Ubaidillah, S.HI menyampaikan bahwa: 

“Perubahan jangka waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari memiliki 

kelebihan dalam efektifitas waktu, sehingga berdampak pada pengurangan 

penumpukan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo.”78 

 

Keberhasilan mediasi ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti sarana dan faslitas ataupun karena keterampilan dan pengetahuan serta 

pengalaman yang dimiliki oleh setiap mediator. Pelayanan yang baik dan 

maksimal dalam mediasi tentu akan menjadikan proses mediasi berjalan 

dengan baik. Begitupun dengan kegagalan yang seringkali dialami oleh 

mediator dalam tugas mediasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor saat 

pelaksanaan mediasi itu sendiri. Menurut Bapak Ahmad Ubaidillah mediator 

Pengadilan Agama Ponorogo mengungkapkan: 

 
77 Hasil Wawancara No. 01/04/W-01/26-XI/18 dengan Drs. Ishadi, M.H., (Panitera 

Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
78 Hasil Wawancara No. 01/03/W-01/26-XI/18 dengan Ahmad Ubaidillah, S.HI., 

(Mediator Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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“Dalam mencapai tingkat keberhasilan mediasi, tentu juga harus melihat 

beberapa hal atau beberapa faktor saat pelaksaan mediasi, seperti peran 

mediator yang tentu sangat berpengaruh, tentang fasilitas yang ada juga 

memiliki pengaruh dalam keberhasilan mediasi, ruang mediasi yang nyaman 

juga akan membuat nyaman para pihak saat pelaksanaan mediasi.”79 

 

Di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat beberapa faktor penghambat 

pelaksanaan mediasi terkait waktu mediasi pada perkara perceraian, 

diantaranya: 

1. Kehadiran Para Pihak 

Dalam proses mediasi kehadiran para pihak sangatlah menentukan, 

karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan jika salah satu 

pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga 

akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh waktu 

dalam proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak 

mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang 

bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan 

sengketanya secara damai. 

“Ketidak hadiran dari salah satu pihak menjadi faktor penghambat dalam 

waktu pelaksanaan mediasi. Karena akan terlaksana dan berjalannya 

mediasi dengan baik serta dapat selesai tepat waktu dengan memperoleh 

hasil yang maksimal, para pihak yang bersengketa harus lebih perhatian 

dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi, yaitu dengan hadir 

dalam pertemuan mediasi.”80 

 

Hasil wawancara dengan salah satu pihak yang menyelesaikan 

perkara perceraian melalui Pengadilan Agama Ponorogo masih ada yang 

belum tahu atau kurang tahu dengan mediasi ataupun Perma Nomor 1 

 
79 Ibid. 
80 Hasil Wawancara No. 01/07/W-01/26-XI/18 dengan Drs. Slamet Bisri, (Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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tahun 2008 dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Seperti 

disampaikan oleh Nasrul Efendi pihak yang mengajukan cerai gugat di 

Pengadilan Agama Ponorogo “Saya baru tahu tentang mediasi dan apa itu 

Perma Mediasi ketika berperkara di Pengadilan Agama ini”.81 

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk 

diiikuti para pihak. Ketidak hadiran para pihak yang bersengketa 

merupakan salah satu hambatan dalam waktu pelaksanaan mediasi. 

Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar 

belakangi oleh ketidak seriusan untuk berdamai. Hal tersebut menjadikan 

dampak pada jangka penambahan waktu dalam pelaksanaan mediasi. 

2. Melewati Batas Waktu 

Alasan kedua yang dapat menghambat waktu dalam mediasi tidak 

berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang 

ditentukan oleh ketentuan Perma terlewati. Menurut Pasal 24 Ayat (2) dan 

(3) disebutkan bahwa: 

“Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak Penetapan 

perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka 

waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak 

berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat.” 

 

Dari ketentuan di atas mengatur tentang batas waktu pelaksanaan 

mediasi antara lain proses mediasi berlangsung selama 30 hari sejak dipilih 

atau ditunjuk mediator dan jika para pihak menghendaki proses mediasi 

 
81Hasil Wawancara No. 01/10/W-01/26-XI/18 dengan Nasrul Efendi, (Masyarakat yang 

mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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dapat diperpanjang sejak batas waktu 30 hari berakhir. Dra. Hj. Siti 

Azizah, hakim di Pengadilan Agama Ponorogo menambahkan: 

“Penghambat pelaksanaa mediasi tidak terlaksana dikarenakan batas waktu 

terlewati. Sebenarnya Perma telah mengatur waktu pelaksanaan mediasi 

dengan sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan, bahwa 

jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan damai di Pengadilan 

tingkat pertama, maka pada proses upaya hukum para pihak masih bisa 

meminta waktu kembali untuk melakukan proses mediasi.”82 

 

3. Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik 

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para 

pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses 

mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk 

menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada maksud-maksud 

lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran 

terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses waktu dalam 

pelaksanaan mediasinya dapat dinyatakan gagal. 

Apalagi jika terdapat perkara yang rumit dan sudah terlalu lama 

tidak segera mendapatkan penyelesaian, hal ini menjadikan perkara yang 

semakin rumit untuk diatasi dan menunda waktu mediasi sehingga tidak 

memaksimalkan waktu dalam proses mediasi. Komunikasi para pihak 

sudah lama terputus serta konflik yang telah berlarut menyebabkan kedua 

pihak tidak ada iktikad baik untuk damai. 

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Agama 

Ponorogo juga dilatarbelakangi oleh faktor gengsi belaka. 

 
82 Hasil Wawancara No. 01/08/W-01/26-XI/18 dengan Dra. Hj. Siti Azizah, (Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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“Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh 

untuk enggan memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para 

pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk 

menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi.”83 

 

4. Kualifikasi mediator 

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, dalam pengamatan penyusun 

selama melakukan penelitian bahwa yang menghambat proses mediasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo juga disebabkan oleh mediator. Mengenai 

kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Ponorogo hanya terdapat satu 

yang memiliki sertifikat mediator. Kemudian untuk memenuhi 

ketersediaan mediator hakim maka Ketua Pengadilan Agama Ponorogo 

mengangkat beberapa hakim yang ada dilingkungan Pengadilan untuk 

menjadi mediator. Ketua Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan: 

“Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi juga 

harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan 

lancar sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah diatur dalam Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 sehingga waktu dalam mediasi bisa dimaksimalkan. 

Jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo terhitung banyak 

dengan jumlah mediator bersertifikat yang hanya terdapat satu, hal inilah 

yang menjadikan waktu pelaksanaan mediasi sering terhambat.”84 

 

Dari beberapa faktor diatas yang menjadikan sedikitnya keberhasilan 

mediasi dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, terdapat perkara lain 

yang sangat rumit bersifat materi, karena perkara perceraian berhubungan 

langsung dengan masalah hati dan batin dari masing-masing pihak. 

“Faktor percerian yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

adalah masalah ekonomi, terutama yang terjadi pada masyarakat yang bekerja 

 
83 Hasil Wawancara No. 01/03/W-01/26-XI/18 dengan Ahmad Ubaidillah, S.HI., 

(Mediator Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
84 Hasil Wawancara No. 01/01/W-01/26-XI/18 dengan Drs. H. M. Munawan, S.H., 

M.Hum., (Ketua Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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sebagai TKW, kemudian selain disebabkan karena ekonomi terdapat pula 

faktor yang disebabkan karena ketidak harmonisan dan KDRT.”85 

 

Faktor penghambat mediasi kemudian telah ditutupi dengan hadirnya 

Perma Nomor 1 tahun 2016. Kalau ada pihak yang tidak datang maka harus 

disertai dengan alasan, kalau seumpama sakit maka harus ada surat keterangan 

sakit. Kalau seumpama sibuk dengan pekerjaan kantor maka bisa melalui 

telepon. Intinya diusahakan bertemu dan ada kesepakatan perdamaian. 

 
85 Hasil Wawancara No. 01/09/W-01/26-XI/18 dengan Drs. Ngizzudin Wangidi, (Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo), Tanggal 26 November 2018. 
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BAB IV 

EFEKTIFITAS PERUBAHAN JANGKA WAKTU MEDIASI 

TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI 

DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Analisis Tentang Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Dalam 

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Semenjak 

ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, telah terjadi perubahan dalam praktek peradilan di Indonesia. 

Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa,  mengadili, dan 

menyelesaikan suatu perkara, akan tetapi  juga berwenang mendamaikan para 

pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga 

yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga 

menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak 

yang bertikai. 

Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan diharapkan bisa menjadi titik awal keefektifan usaha 

perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga 

dalam praktiknya dilapangan. Perma tersebut merupakan pembaruan dari 

Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif dalam 

menyelesaikan perkara di Pengadilan. Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 

2016 ini terbilang baru dalam lingkup Pengadilan Agama Ponorogo sebagai 

64 
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salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi, karenanya Pengadilan 

Agama Ponorogo butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan 

tingkat keefektifan Perma tersebut. 

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Perma 

Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak 

berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. 

Apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan Perma ini 

merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg. yang 

mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang 

masuk pada pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan prosedur 

mediasi. 

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo masih 

sangatlah jauh dari yang diharapkan. Padahal kalangan akademisi maupun 

praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah 

berasal dan milik hukum Islam. Kurang dari 5 % perkaraperceraian yang 

diterima di Pengadilan Agama Ponorogo dapat diselesaikan melalui mediasi 

setelah diterapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada dua tahun terakhir ini 

yakni tahun 2017 sampai tahun 2018. 

Berdasarkan hal tersebutpenulis merumuskan tolak ukur keberhasilan 

mediasi sebagai langkah untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan 

mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan 

mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa supaya diketahui berbagai 

permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di Pengadilan, 
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kemudiandapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya.Dalam 

menghitung persentase keberhasilan mediasi, penulis gariskan secara tegas 

hasil tersebut apakah persentase dari jumlah seluruh perkara perceraian yang 

masuk atau hanya dari jumlah perkara perceraian yang melalui tahapan 

mediasi. 

Mengenai tingkat keefektifan mediasi dalam penelitian ini terdapat dua 

perspektif dari kata “efektif”. Pertama apakah peraturan yang berlaku itu 

efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Kedua, makna efektif disini 

yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut 

berhasil.Apabila keefektifan yang dimaksud pada bagian pertama penerapan 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, di Pengadilan Agama 

PonorogoPerma ini berhasil dilaksanakan. Namun apabila efektif yang 

dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan Perma ini, 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini belum efektif pada Pengadilan Agama 

Ponorogo. Karena dari banyaknya perkara perceraian yang masuk dan 

dimediasi, kurang dari 5 % yang berhasil dimediasi dalam dua tahun terakhir 

yakni tahun 2016-2017. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama 

Ponorogo dapat dikatakan belum efektif. 

Tingkat keefektifan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Ponorogo 

dianggap efektif, walaupun masih belum maksimalnya pelaksanaan Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, terlebih lagi dalam perkara 

perceraian. Karena perkara perceraian menyangkut soal hati yang tidak bisa 

dipaksakan, dan para pihaklah yang benar-benar merasakan permasalahannya. 
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Kebanyakan dari mereka datang membawa permasalahan ke Pengadilan 

dengan tekad bulat ingin bercerai. Maka akan sulit sekali bagi para hakim 

dalam usahanya untuk bisa mendamaikan mereka. 

Oleh karena itu, umumnya faktor yang banyak mempengaruhi 

efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimalnya 

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam 

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 

menegakkan perundang-undangan tersebut. 

 

B. Analis Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terkait Perubahan 

jangka Waktu Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo 

Terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Umum dan Pengadian Agama. Kini, setiap 

perkara mediasi di Pengadilan diharapkan akan terdata dengan baik dengan 

memanfaatkan sistem teknologi informasi agar semua perkara yang berhasil 

maupun tidak berhasil dimediasi bisa tercatat dalam administrasi perkara 

mediasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pengadilan memiliki database yang 

seoptimal mungkin dalam proses mediasi. 

Hasil penelitian dan observasi yang penyusun lakukan mengenai 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa 

proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2008seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan inilah yang kemudian di 

evaluasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma terbaru yakni 
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Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan 

tindak lanjut perbaikandari Perma sebelumnya dengan harapan agar proses 

mediasi bisa berjalan lebihbaik dengan penyelesaian secara damai yang 

menguntungkan kedua belah pihak.Kegagalan mediasi sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor penghambatselama proses mediasi. 

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo menemui 

beberapa faktor kendala dilapangan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, 

bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi 

terkait jangka waktu mediasi diPengadilan Agama Ponorogo yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penilis membuat analisa faktor 

penghambat pelaksanaan mediasi dalam kaitannya dengan jangka waktu 

mediasi yaitu: 

1. Kehadiran Para Pihak 

Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa merupakan salah satu 

hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Keengganan salah satu pihak 

tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan 

untuk berdamai. Jadi, jikamediasi ingin segera terlaksana dan berjalan 

dengan baik serta dapat selesai tepatwaktu dengan memperoleh hasil yang 

maksimal, maka hendaklah para pihak yangbersengketa untuk lebih 

perhatian dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi,yaitu dengan 

hadir dalam pertemuan mediasi. 

 

 



69 

 

2. Mediasi Melewati Batas Waktu 

Perkara yang sudah terlalu lama dan tidak segera mendapatkan 

penyelesaian, hal ini menjadikan perkara yang semakin rumit untuk diatasi 

dan menunda waktu mediasi sehingga tidak memaksimalkan waktu dalam 

proses mediasi. Komunikasi para pihak sudah lama terputus serta konflik 

yang telah berlarut menyebabkan kedua pihak tidak ada iktikad untuk 

damai. 

3. Proses Mediasi Tidak Dengan Itikad Baik 

Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan 

sengketa secara damai dan tidak boleh ada maksud-maksud lain dibalik 

kehendak untuk menyelesaikan sengketa.Faktor yang juga menyebabkan 

ketidak berhasilan proses mediasi yakni adanya iktikad tidak baik para 

pihak, peran kuasa hukum (advokat), dan penjelasan majelis pemeriksa 

perkara belum optimal yang mengakibatkan para pihak kurang paham 

proses mediasi. Belajar dari kelemahan itu, Perma Nomor 1 Tahun 2016 

ini ditekankan pada itikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan 

proses mediasi. Jadi, ide besar Perma itu bagaimana proses mediasi 

dilaksanakan dengan itikad baik. Perma ini mewajibkan para pihak 

beritikad  baik ketika bermediasi. Jika tidak, maka ada akibat hukum bagi 

yang tidak beritikad baik atas laporan mediator berupa putusan gugatan 

tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan 

biaya perkara. 
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4. Kualifikasi Mediator 

Mediatordi Pengadilan Agama Ponorogo hanya terdapat satu yang 

memiliki sertifikat mediator. Hal ini menjadikan pelaksanaan mediasi 

dengan perkara yang banyak tidak bisa efektif dalam memaksimalkan 

waktu yang ada.Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi 

mediator bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dan penambahan 

untuk jumlah hakim mediator dengan cara memberikan pelatihan kepada 

para hakim.Pada dasarnya hakim di Pengadilan Agama Ponorogo bukan 

merupakan mediator yang dikhususkan diberi pendidikan menjadi 

mediator, namun karena hanya terdapat satu mediator yang bersertifikat 

tentu kekurangan tenaga mediator untuk mendamaikan pihak bersengketa, 

maka dari Ketua Pengadilan Agama Ponorogo menerapkan kepada para 

hakim juga menjalankan fungsi mediator. 

Dari beberapa faktor tersebutyang menjadikan sedikitnya keberhasilan 

mediasi dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, di Pengadilan Agama 

Ponororo terdapat perkaralain yang sangat rumit bersifat materi, yaitu faktor 

percerian yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Ponorogo seperti 

masalah ekonomi, terutama yang terjadi pada masyarakat yang bekerja 

sebagai TKW, kemudian selain disebabkan karena ekonomi terdapat pula 

faktor yang disebabkan karena ketidak harmonisan dan KDRT. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Efektifitas pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 terkait jangka waktu 

mediasi yang dipersingkat terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Ponorogo tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Perma Nomor 1 

tahun 2008. Pelaksanaan mediasi sudah efektif karena dalam proses 

mediasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma walaupun terdapat 

beberapa perkara yang gagal dalam mediasi. Adapun perkara yang gagal 

dalam proses mediasi, ini menjadikan efektifitas dari tingkat keberhasilan 

mediasi terhitung masih rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang menghambat dalam proses mediasi. 

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan 

Agama Ponorogo terkait waktu mediasi dipersingkat antara lain kehadiran 

para pihak, mediasi melewati batas waktu, adanya iktikad tidak baik para 

pihak, kualifikasi mediator dan lemahnya partisipasi para pihak terhadap 

proses mediasi. 
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B. Saran 

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Bahwasanya pelaksanaan proses mediasi dengan waktu 30 hari ini masih 

belum sempurna dan masih banyak yang gagal, jangka waktu dalam 

mediasi ini seharusnya ditambah karena mediasi memerlukan lebih banyak 

waktu untuk bisa mendamaikan para pihak bersengketa. 

2. Untuk mencapai suatu keefektifan dalam proses mediasi, hal yang 

terpenting adalah untuk mendukung proses berjalannya mediasi, baik 

dalam hal fasilitas, sarana prasarana dan pensosialisasian kepada 

masyarakat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo 

khususnya. Dengan demikian mediasi dapat berjalan sesuai dengan Perma 

Nomor 1 Tahun 2016. 

3. Kepada Pengadilan Agama Ponorogo hendaknya ada kesesuaian terutama 

dari penegak hukum atau mediatornya. Karena jumlah kasus yang 

ditangani oleh mediator itu semakin banyak, maka seharusnya jumlah dari 

mediatorpun harus menyesuaikan. Sehingga dapat terjadi keseimbangan 

antara jumlah mediator dan kasus yang ditangani. 



73 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an dan Tarjamahnya Jus 1-30, Edisi Baru. Jakarta: Cv. Pustaka Agung 

Harapan, 2006. 

 

Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional. Kencana Prenada Media Group. 2011. 

 

Adi Nugroho, Susanti. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009. 

 

Ahmad Saebani, Beni. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. 

Jakarta: Pustaka Setia, 2009. 

 

Ali, Achmad. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta: 

Badan Penerbit IBLAM, 2004. 

 

Azwar, Saefudin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 

 

Basrowi, Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. 

 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ponorogo: IAIN Po. Press 2018. 

 

Damanusi, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po. Press, 

2010. 

 

Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer. Jakarta: 

Prenada Media, 2004. 

 

Fadhillah, Nurul. Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 

Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Skripsi Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2013. 

 

Ghofar, Abdul. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011. 

 

Gunaryo, Achmad. Beberapa Catatan Tentang Mediasi Sebagai Alternative 

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Semarang: Direktur Pusat Mediasi 

Walisongo, 2010. 

 

Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. 

Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994. 

 

Hidayat, Maskur. Strategi Dan Taktik Mediasi. Jakarta: Kencana, 2016. 

 



74 

 

Hidayatullah. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Depok. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. 

 

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada 

Media Group, 2006. 

 

Nurbuko, Cholid Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1997. 

 

Raco Semiawan, Conny. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulan. Jakarta: Grasindo, 2007. 

 

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000. 

 

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 

 

Rinovinta Mayangkusuma, Jinggasari. Problematik dan Upaya Penyelesaian 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Skripsi 

UIN Malang, 2013. 

 

Sari Mustakim, Mutiah. Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Maros. Skripsi Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2014. 

 

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006. 

 

Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok sosiologi hukum. Jakarta: Raja Grafarindo 

Persada. 1999. 

 

Susilawetty. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam 

Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Gramata, 2013. 

 

Suwarno. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 

 

Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang. Hukum Acara Perdata dan 

Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007. 

 

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

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2012. 

 

http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf. Diakses pada tanggal 10 Mei 

2017. 

 

http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

