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ABSTRAK 

 

Huda, Muhammad Nur. 2019, Kinerja Mediator Pada Perkara Perceraian Di                

Pengadilan Agama Pacitan Prespektif PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang 

Mediasi, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Rif’ah 

Roihanah, S.H, M.Kn. 

 

Kata kunci: Kinerja Mediator, Perceraian Pengadilan Agama, PERMA No 1 

Tahun  

            2016 tentang Mediasi. 

 

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada 

di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satunya 

mengenai proses mediasi tersebut. yaitu melalui proses mediasi yang bertuhuan 

mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam Kinerja Mediator Pada 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pacitan Prespektif PERMA No 1 Tahun 

2016 tentang Mediasi peneliti mengangkat masalah bahwa di dalam menangani 

masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, peran mediator di 

Pengadilan Agama Pacitan dalam menjalankan proses mediasi bervariasi ada yang 

dua kali, tiga bahkan sampai lima kali. Dalam melaksanakan proses mediasi 

tersebut, mediator di Pengadilan Agama Pacitan ada satu dan bersertifikat 

mestinya peran mediatorpun di dalam proses mediasi juga tidak begitu dapat 

membantu para pihak untuk memecahkan suatu masalah. 

Untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya mediator untuk memediasi pada 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Pacitan Prespektif PERMA No 1 Tahun 

2016? (2) Faktor yang mempengaruhi kinerja mediator dalam melaksanakan 

proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pacitanl? Penelitian 

ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dalam 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Dalam pengambilan data, peneliti peneliti menggunakan data primer berupa 

PERMA No 1 Tahun 2016, sedangkan data sekunder menggunakan menggalian 

data dengan wawancara dan menggunakan teknik analisa reduksi data dan 

penarikan kesimpulan 

Dari hasil penelitian diketaui bahwasannya kinerja mediator di Pengadilan 

Agama Pacitan terbialang masih banyak yang gagal dan berujung perceraian, 

karena pada penerapan mediasi terutama dari para pihak yang enggan beritakad 

baik dan tidak adanya kesadaran para pihak mengenai PERMA No 1 Tahun 2016 

.Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu: lembaga atau penegak 

hukum itu sendiri, yang mana honorarium pada pasal 9 ayat 1 PERMA No 1 

Tahun 2016 yaitu bahwasannya penggunaan jasa mediator tidak dipungut biaya 

dan dari para pihak juga yang enggan beritikad baik sehingga dalam benak pihak 
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yang dimediasi memilih untuk berpisah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab 

kinerja mediator di Pengadilan Agama Pacitan kurang efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah 

SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting 

kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahterah, berkembang 

biak dan melangsungkan kelestarian hidupnya.1 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. Sebagai fitrah manusia adalah 

hidup berpasang pasangan seperti makhluk hidup lainnya. Fitrah tersebut 

diwujudkan dalam bentuk perkawinan dengan tujuan menciptakan 

keluarga yang bahagia, sejahterah, damai, tentram, dan kekal. Allah 

melakukan kaidah kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu 

kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara syar’i menjadikan 

hubungan antara pihak pria dan wanita menjadi suatu hubungan yang 

sakral.2 Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 

21 

 

                                                             
         1Purnadi“Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (walimatul ‘urs) 

di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”(Ponorogo, IAIN Ponorogo,2008) 

         2Nurcahyo“Pelaksanaan Proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi, (Tinjauan YUridis 

terhadap Perma No. 1 Tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016)”(Ponorogo, IAIN Ponorogo, 

2019 
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 َ ْم أ كُ فُِس َنْ ْن أ ْم ِم كُ َق لَ لَ َْن َخ ِه أ اتِ َ ْن آي ِم وَ َو اْز ُ  اًج ن كُ َْس ت ا لِ َه يْ لَ وا إِ

إِنَّ فِي ةً ۚ َم ْح َر ً َو َّة د َو ْم َم كُ نَ يْ َ َل ب عَ َج لِ  َو يَ  كَ ذََٰ قَوْ ََل ُرونَ اٍت لِ كَّ َفَ ت  ٍم يَ

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

untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram 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.  

 

  Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.3 

Namun juga tidak jarang juga rumah tangga yang berujung pada 

perceraian. 

Undang Undang No 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 yang akan mengakibatkan runtuh dan hancur bukan saja kepada 

pasangan suami isteri tersebut, akan tetapi dampaknya berimbas pada anak 

anak yang seharusnya diasuh dan diberi kasih sayang kedua orang tuanya 

dengan baik, maka sebab itu, pasangan suami isteri yang telah menikah 

secara sah baik menurut agama maupun negara harus bertanggung jawab 

                                                             
         3 Pasal 1 Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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dalam membina keutuhan keluarga agar perkawinan yang telah di 

langsungkan itu dapat utuh sampai akhir hayat. 

Tahap awal yang wajib dilakukan oleh lembaga peradilan adalah 

melakukan perdamain baik itu masalah perceraian, kewarisan dan lain 

sebagainya. Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (problem 

solving) yang sama sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang 

bersengketa, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena 

dalam perdamain lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana 

egoisme atau pemaksaan akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak 

merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan 

serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk 

perdamain yang berlandaskan asas persaudaraan.4 

Kemudian di tahun 2016, Mahkamah Agung kembali 

mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di 

Pengadilan, PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya 

yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 terdapat perbedaan dengan PERMA sebelumya diantaranya, pertama 

terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari 

terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya 

kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan 

mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-

                                                             
         4 Syahrizal Abas. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum nasional (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group. 2011). 283 
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alasan yang sah, ketiga, yang paling baru adalah adanya iktikad baik dalam 

proses mediasi. 

Di dalam ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 iilah 

yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, 

serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini 

akan lebih efektif dan efisien. 

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan 

kembali peranan dan kinerja mediator untuk berperan lebih aktif dalam 

menyelesaukan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar 

pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat 

diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Dalam 

memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar 

membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya 

dakam rangka mengakhiri sengketa, sehingga para pihak dapat memahami 

secara menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan.5 

  Dengan demikian peran dan kinerja mediator dalam membantu 

menyelesaikan sengketa sangat berat dan membutukan keahlian khusus. 

Seorang mediator harus mampu mencari sumber maslah yang menjadi 

pokok persengketaaan diantara para pihak. Berdasarkan sumber masalah 

tersebut, mediator menyusun dan merumuskan serta menyarankan 

beberapa pilihan pemecahan masalah. selain itu mediator harus mampu 

menciptakan suasana yang kondusif dan kekeluargaan sehingga para 

                                                             
5 Wawancara dengan Nurul Fadjar, tanggal 26 September di Pengadilan Agama Pacitan 
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pihak dapat dengan leluasa dan terbuka mengemukakan pendapat dan 

pandanganya. Dengan mengetahui pendapat dan pandanganya akan 

membantu mediator dalam merumuskan, menyarankan, dan memberikan 

pilihan pemecahan masalah. namun ketika mediator menemui tanda tanda 

jalan buntu maka disinalah mediator juga harus mampu mencairkan 

kebuntuan dengan cara memberikan kesempatan  lagi kepada para pihak 

untuk menyamaikan usulannya. Sehingga akan menghasilkan sebuah 

kesepakatan yang final dan menguntungkan bagi para pihak.6 

    Pada  perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama 

Pacitan sendiri tidak terlalu banyak, banyak faktor yang menjadi alasan 

mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pacitan 

dapat terjadi , misalnya karena faktor ekonomi, alasan istri tidak 

dinafkahi dan lain sebaginya  

    Di dalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap 

mediasi, mediator di Pengadilan Agama Pacitan menjalankan proses 

mediasi hanya satu kali, yang mana dalam melaksanakan proses mediasi 

tersebut, mediator membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit, padahal 

di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan 

sekurang-kuragnya 3 kali. Kinerja mediator di dalam proses mediasi juga 

tidak begitu dapat membantu para pihak untuk mencabut gugatan 

perceraian yang telah didaftarkan, sehingga peran mediator juga 

dipertanyakan. Kinerja mediator di Pengadilan Agama Pacitan didalam 

                                                             
            6 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase,intras Publishing, malang, 
2018, hlm.34. 
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menangani serta memediasi para pihak suami ataupun istri ini sudah 

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau belum, mengingat 

masih banyaknya kasus perceraian yang masih terus dilanjukan di dalam 

persidangan. 

     Mediator di Pengadilan Agama Pacitan juga kurang memadai, 

yakni hanya ada satu orang mediator. Dan dari mediator tersebut sudah 

bersertifikat, akan tetapi berasal dari kalangan pensuinan pegawai 

Pengadilan Agama Pacitan sendiri, yang mana setiap harinya ada kurang 

lebih dari 25 kasus perceraian yang harus ditangani oleh mediator. Dari 

semua perkara yang ditangani hanya 5 persen yang berhasil sisanya 

dinyatakan gagal, karena para pihak terutama pengugat tetap pada 

pendirian awal yakni tetap ingin cerai.7   

    Berdasarkan fenomena sebagimana terdeskripsi tersebut, ada 

beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan peneliti ini di 

Pengadilan Agama Pacitan. Dengan melihat hal tersebut dapat diketahui 

bahwa dengan menggunakan teori penegakan hukum apakah berjalan 

dengan maksimal  proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Pacitan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, beranjak 

dari hal tersebut, maka dipilihlah judul skripsi “KINERJA MEDIATOR 

PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PACITAN PRESPEKTIF PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG 

MEDIASI” 

                                                             
            7 Berdasarkan wawancara penulis dengan mediator Bapak Nurul Fadjar S.H. ( Pengadilan 
Agama Pacitan pada tanggal 19 oktober 2018)                                                                            
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana upaya mediator untuk memediasi pada perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Pacitan Prespektif PERMA No 1 Tahun 2016? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja mediator dalam 

melaksanakan proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Pacitan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui kinerja  mediator di Pengadilan Agama Pacitan 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja mediator 

dalam melaksankan proses mediasi pada perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Pacitan 

D. MANFAAT PENELITAN 

Adapun manfaat dari hasil penelitaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema 

yang terkait, sehingga dapat dijadikan referensi, bahan acuan dan 

dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan 

serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian 
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b. Sebagai bahan wacana, diskusi, dan informasi bagi mahasiswa 

fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam 

c. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum 

terhadap dampak yang terjadi jika melakukan proses mediasi di 

Pengadilan Agama  

E. TELAAH PUSTAKA 

Permasalahan suatu upaya perdamaian dalam masalah percerain 

yang melibatkan tentang mediasi, atau sebuah upaya perdamaian sengketa 

perdata terkait denganusaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas 

dalam beberapa skripsi, akan tetapi permasalahan yang dibahas berbeda-

beda, diantarnya: 

Ulfifatul Azizah.8 Di dalam skripsinya yang berjudul “Analisa 

Peraturan Mahlamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-

Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Mediasi di Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan”. Dari Penelitiannya ia membahas mengenai 

sebab-sebab yang terjadi di lapangan apakah pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA mediasi. 

Peneliti merumuskan (1) Bagaimana Analisa PERMA Nomor 1 Tahun 

2008 Pengadilan Agama Magetan. (2) Bagaimana Analisa PERMA No 1 

Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan. (3) Apa Saja Faktor-

Faktor Yang Mendukung Atau Yang Menghambat Upaya-Upaya Mediasi 

                                                             
             8 Ulfifah Azizah , “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap 

Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan” 

(Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2008) 
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Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan. 

Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu: (1) Dalam tahapan pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Magetan ditemukan para pihak yang berperkara tidak 

diberikan pilihan untuk memilih mediatornya, waktu mediasi rata-rata 

dilakukan satu pertemuan, juga tidak ditemukannya akta perdamaian (2) 

hal-hal yang berkaitan dengan mediator sudah sesuai dengan Perma No 1 

Tahun 2008 Tentang Mediasi. (3) faktor-faktor pendukung keberhaslan 

mediasi ada;ah tempat yang nyaman, sertifikat dan pengalaman mediator 

para pihak yang koperatif dalam mediasi. Dari karya ilmiah diatas 

tentunya penulis akan memaparkan letak pebedaannya, dalam skripsi 

Ulfiatul Azizah yang berjudul “Analisa Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 

2008 Terhadap Upaya-Upaya mediasi Dalam menyelesaikan Perkara 

Perceraian Di pengadilan Agama Magetan” dalam penelitian ini ia 

membahas tentang sebab-sebab yang terjadi di lapangan pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA 

mediasi dan PERMA yang diambil adalah PERMA No Tahun 2008 

sedangkan skripsi penulis membahas tentang kinerja mediator di 

Pengadilan Agama Pacitan dengan PERMA No 1 tahun 2016. 

Muklis Ahmadi9, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan 

Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan 

Agama Ponorogo (Prespektif UU No. 7 Tahun 1999)” dalam penelitiannya 

                                                             
              9 Muklis Ahmadi, Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan bercerai di 
Pengadilan Agama Ponorogo (Prespektif UU No. 7 Tahun 1999), (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2008) 
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membahas tentang penerapan asas hakim yang bersifat aktif dalam 

mendamaikan pihak-pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo, 

adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagiamana peran 

hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bercerai di Pengadilan 

Agama Ponorogo. (2)  sejauh mana peran hakim dalam mendukung dan 

menghambat penerapat asas hakim bersifat aktif dalam mendamaikan 

pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian 

ini menggunakan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan 

bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo mulai dilakukan saat hakim 

siding pertama, dan menggunkan beberapa teknik yaitu menasehati, 

penundaan siding, dan mengfusikan orang tua. Perbedaan skripsi Muklis 

Ahmadi dengan skripsi penulis teliti dalam penelitiannya ia membahas 

bagaimana penerapan asas hakim yang bersifat aktif dalam mendamaikan 

pihak-pihak yang bersengketa sedangkan skripsi penulis membahas 

tentang kinerja mediator di Pengadilan Agama Pacitan. 

Kemudian Muhammad Bisri Mustofa10 dengan judul “Peran 

Hakim Mediator Dalam Proes Mediasi Perkara Perceraian Bersarakan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung” dalam 

penelitiannya ia membahas tentang peran hakim mediator sebagai 

jembatan bagi para pihak yang bersengketa untuk kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun rumusan maslah dalam 
                                                             
             10 Muhammad Bisri Mustofa, Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara 
Perceraian Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Di Penadilan Agama Tulungagung Kelas 1A, 
(Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017) 
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penelitian ini: (1) Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama 

Tulungagung dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA no 1 

Tahun 2016 ditinjau dari efektivitas hukum? (2) apa faktor Pendukung dan 

Penghambat hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi di 

Pengadilan Agama Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran 

hakim mediator dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa 

di Pengadilan Agama Tulungagung mulai dilakukan dengan menjelaskan 

terkait mediasi, mencari titik terang dengan menasehati, dan bernegosiasi. 

Perbedaan skripsi Muhammad Bisri Musthofa dengan skripsi penulis 

adalah pada tempat yang mana skripsi diatas penelitiannya berada di 

Pengadilan Agama Tulungangung sedangkan skripsi penulis berada di 

Pengadilan Agama Pacitan 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

    Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, adapun yang 

dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengahasilkan 

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

dan prilaku yang dapat diamati.11 Jadi dalam penelitian ini penulis 

berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu keadaan atau 

mengambil masalah aktual yang ada di pengadilan tersebut, adapun 

data yang diperoleh dengan wawancara. 

                                                             
           11 Lexy. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3 
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2. Pendekatan Penelitian  

        Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode 

deskripftif mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk 

meneliti status kelompok, manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu 

system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.12 Sehingga subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

Panitera, Hakim, Mediator, Wakil dan Kepala Pengadilan Agama 

Pacitan 

3. Lokasi Penelitian  

    Lokasi atau tempat yang akan diteliti oleh peneliti terletak di 

Pengadilan Agama Pacitan. Adapun alasan peneliti memilih 

Pengadilan Agama Pacitan sebagai lokasi penelitian karena kasus 

perceraian di Pengadilan tersebut tiap tahunnya bertambah. 

 

4. Data dan Sumber Data 

    Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berkaitan dengan kinerja Mediator pada perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Pacitan. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti 

dibagi menjadi 2 yaitu: 

a) Sumber data primer 

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer yang 

membutuhkan data atau informasi dari sumber utama responden. 

                                                             
           12 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2012), 186 
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Data atau informasi diperoleh dari pertanyaan tulisan atau lisan.13 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

dengan mediator di Pengadilan Agama Pacitan untuk mendapatkan 

data tentang kinerja mediator. 

b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari 

sumber pertama, sumber kedua atau ketiga dan seterusnya, sumber 

data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain 

tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian yaitu dari buku 

yang berkaitan dengan mediasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah). Sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada wawancara 

terstruktur dan dokumentasi resmi. 

a) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara 

(interviewe) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviener) yang memberikan pertanyaan atas pertanyaan itu. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara tersruktur, karena dalam penelitian ini peneliti 

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

2006),16. 
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menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan 

diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta 

pertanyaan pertanyaan di susun dengan rapi dan ketat. 

b) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya 

monumental dari seseorang. 14 Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan 

arsip arsip dari tugas mediator pada perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Pacitan. 

6. Analisis Data 

   Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.15 

Adapun aktivitas dalam analisis data terdiri dari 

a) Reduksi data 

          Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusaran 

perharian pada peyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatn tertulis dilapangan, 

selain reduksi data adalah berfikir sensitif  yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi, 

                                                             
14 Ibid, 329. 
15 Ibid, 244.  
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dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah-milah 

hasil wawancara yaitu data yang mana dikode, data mana yang 

dibuang, dan cerita-cerita apa yang berkembang. Sehingga data 

yang peneliti inginkan bisa fokus pada permasalahan. 16 

b) Penyajian Data 

          Penyajian data merupakan sekumulan informasi tersusun 

yang memeri kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tinfakan. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan biar segera dilanjutkan penelitian ini 

berdasarkan penyajian yang telah dipahami. 

c) Menarikan Kesimpulan. 

           Langakh ketiga adalah analisis data kualitatif adalah 

penarikan data kesimpulan dan verifikasi.17 Kesimpulan dalam 

penelitian mengungkapkan temuan berupa hasil diskripsi suatu 

obyek yang sebelumya belum jelas dan apa adanya. Kemudian 

diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan 

yang dimaksud intik menjawab rumusan masalah dengan metode 

analisa data. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

    Teknis analisis yang digunakan adalah teknis deskriptif yang 

mana pada teknik penelitian ini menggambarkan syarat dan kinerja 

                                                             
            16Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2012), 186 

            17 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung Alfabeta, 2010), 249 
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mediator di Pengadilan Agama Pacitan.kemudian dianalisis 

menggunakan metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari 

fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan bersadarkan 

hukum yang menjadi dasarnya. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami proposal ini, 

perlu pembahasan secara sistematis. Maka proposal ini di susun dalam 

tema bab dan tiap tiap 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 

“IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG 

MEDIASI TERHADAP KINERJA MEDIATOR PADA 

PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PACITAN” bab ini dibagi menjadi sub sub bab yaitu 

latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II:  MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN 

SENGKETA PERCERAIAN 

 Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan permasalahan pada bab ketiga. Pada 
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bab ini diungkapakan pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, 

pengertian mediator, syarat mediator dan tugas mediator. 

 BAB III:  LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari syarat 

menjadi mediator menurut tinjauan PERMA NO. 1 Tahun 2016 

di Pengadilan Agama Pacitan dan Kinerja Mediator sebagai 

katalisator dan pendidik menurut PERMA NO. 1 Tahun 2016 di 

Pengadilan Agama pacitan. 

 BAB IV: ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang analisis atau jawaban atas rumusan 

masalah, dalam penelitian ini menganalisa Implementasi Perma 

No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Terhadap Kinerja Mediator 

Di Pengadilan Agama Pacitan.  

 BAB V:   PENUTUP 

Bab ini barisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran 

saran. 
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BAB II 

MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA 

PERCERAIAN 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 

1. Pengertian Mediasi  

Mediasi berasal dari kata mediare yang berarti berada di 

tengah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi 

arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 

suatu perselisihan sebagai penasehat. Dalam peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia no. 2 Tahun 2003 mediasi adalah 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan 

dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator18 

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses 

mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut 

mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk 

mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang 

dihadapi oleh para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil 

keputusan dan para pihaknya yang berwenang untuk mengambil 

keputusan. 

                                                             
         18 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian 

Sengketa, sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 348. 
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      Istilah mediasi cukup genjar dipopulerkan oleh para akademisi 

dan praktisi akhir akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkap secara 

jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan 

studi akademik. Para praktisi juga  cukup banyak menerapkan medisi 

dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak 

menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun istilah mediasi tidak 

mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh , karena 

cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang 

dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses 

pengambilan putusan lainnya.19 

     Dalam berbagai reverensi ataupun literature telah banyak 

menerangkan tentang mediasi, antara lain.20: 

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. 

Berbeda dengan halim atau arbiter, mediator tidak mempunyai 

                                                             
         19 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia 

PustakaUtama, 2006), hlm. 119. 

         20 Krisna Harahap. 2008. Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternative. 

Bandung:Grafitri Budi Utami, 52 
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wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. 

Namun dalam hal ini para piahk menguasakan pada mediator 

untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan persoalan 

diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu 

mengubah kekuatan dan dinamika social hubungan konflik 

dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku 

pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan dab 

informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang 

lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk 

menyelesaikan-persoalan persoalan yang disengketakan. 

3) Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang 

bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para 

pihak, sehimgga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa 

tersebut dapat dipahami dan didamaikan tapi tanggung jawab 

utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak 

sendiri.21 Suyud Margono dalam bukunya memberikan 

kesimpulan terhadap rumusan rumusan pengertian mediasi, 

sebagai berikut: 

a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa 

berdasarkan perindingan. 

b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang 

bersengketa di dalam perundingan. 

                                                             
 21 Ibid, 60.  
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c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa 

untuk mencari penyelesaian. 

d) Mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan 

selama perundingan 

e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 

kesepakatan yang dapat diterima pihak pihak yang 

bersengketa guna mengakhiri sengketa. 

2. Pengertian Mediator 

     Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan 

sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap 

pengambilan putusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, 

melakukan mediasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, 

menawarkan alternative solusi dan secara bersama-sama para pihak 

merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator 

terlibat dalam menawarkan solusi dan secara bersama para pihak 

merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil 

kesepakatan, keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang 

bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jaan keluar, agar 

para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang 

mereka alami.22 

    Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung 

kepada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk 

                                                             
      22 Syahrizal Abas. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum nasional (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 2011). 59 
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menyelesaikan sengketa perkara mereka. Kepercayaan ini lahir Karena 

para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk 

menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting untuk 

meditor sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi. 

Mediator dapat dengan mudah mengajak dan menfasilitasi para pihak 

untuk menemukan pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun 

demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak 

menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan 

yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki 

jumlah persyaratan dan keahlian yang akan membantunya menjalankan 

kegiatan mediasi.23 

   Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

mediasi, gagal dan tidaknya juga ditentukan oleh peran yang 

ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah 

pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin pertemuan 

dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi 

dan menuntut para pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan 

peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini 

mediator menjadi katalisator yang aktif mendorong lahirnya diskusi-

diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam 

pembicaraan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para 

                                                             
23 Ibid, 62 
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pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan 

penyelesaiannya.24 

3. Syarat Mediator 

    Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain: 

kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan 

menunjukan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi 

positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak 

dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan 

mental sikap mediator yang harus ditunjukan pasa jalannya mediasi. 

Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda 

dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator 

harus memiliki sikap mental yang harus mendekatkan perbedaan 

kepentingan para pihak kearah consensus. 

    Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya 

dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi 

seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh 

persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan 

yang disengketakan oleh mereka 

    Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda 

samapai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang    

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai 

                                                             
          24 Gunawan Wijaya, Hukum arbitrase (Jakarta PT Radja Grafindo, 20010, 35 
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fungsi tersendiri sebagai seorang mediator, fungsi yang dimaksud 

sebagai berikut:25 

a. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang 

biasanya ada hambatan dan sekat-sekat pikologis 

b. Mendorong terciptanya suasan yang kondusif untuk memulai 

negosiasi yang kondusif 

c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan 

tentang proses dan subtansi negosiasi yang sedang berlangsung. 

d. Mengklarifikasi masalah-masalah subtansial dan kepentingan 

masing-masing para pihak. 

    Penagngkatan mediator dalam masyarakat sangat tergantung dari 

persetujuan para pihak , terutama calon mediator yang berusaha 

menawarkan diri menyelesaikan sengketa. Jika persetujuan sudah 

diberikan para pihak, maka dengan sendirinya seseorang sudah 

diangkat sebagai mediator. Dengan demikian hamper dapat dipastikan 

bahwa para pihaklah yang mengangkat mediator tersebut.  

4. Tugas Seorang Mediator 

   Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

mediasi gagal dan tidaknya juga ditentukan oleh peran yang 

ditampilkan mediator  ia berperan aktif dalam menjembatani sebuah 

                                                             
 25 Ibid, 81 
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pertemuan antara pihak.  Adapun tugas mediator dalam proses mediasi 

di Pengadilan menurut PERMA No 1 Tahun 2016 antara lain:26 

a. Memperkenalkan diri dan member kesempatan kepada para 

pihak untuk saling mengenalkan diri. 

b. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para 

pihak 

c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan 

tidak mengambil keputusan 

d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak 

e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan 

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lain (kaukus) 

f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak 

g. Mengisi formulir jadwal mediasi 

h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian 

i. Mengiventarisasi permasalahan dan mengagendakan 

pembahasan berdasarkan skala prioritas 

j. Menfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menulusuri dan 

mengambil kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama 

mencapai penyelesaian 

                                                             
       26Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan  
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k. Membantu para pihak dalam membuat dan memurumuskan 

kesepakatan perdamaian 

l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan atau 

dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa 

Perkara 

m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan 

menyampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara 

n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya 

1) Bersengketa 

2) Tidak memiliki hubungan kerja dengan dengan salah satu 

pihak yang bersengketa  

3) Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan 

lain terhadap kepentingan lain terhadap kesepakatan para 

pihak 

4) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan 

maupun hasilnya. 

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

    Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif 

penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan dilakukannya 

mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan 

melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 

mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai 

yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui 



34 

 

mediasi menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, 

tidak adanya pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Dalam mediasi 

para pihak yang bersengketa proaktif dan memeliki kewenangan penuh 

dalam pengambilan keputusan, tetapi ai hanya membantu para pihak 

dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai 

mereka. 

         Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan mereka secara ahli dan saling 

menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun dimana para 

pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan 

manfaatnya. Ketsediaan para pihak untukbertemu di dalam proses 

mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan 

dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukan 

adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun 

mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh 

kedua belah pihak.27   

   Dalam memandu proses mediasi, mediator ikut mengarahkanpara 

pihak agar membicarakan secara bertahab uapaya yang mungkin 

ditempuh  keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa28. Adapun 

tujuan dan manfaat mediator dalam memdiasi untuk mengakhiri 

sengketa antara lain yaitu: 

                                                             
       27 Gunawan Wijaya, Hukum Arbitrase (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 35. 

       28 Situmorang, Victor, 1993, Perdamaian dan perwasitan Dalam Hukum Acara perdata. PT 

Rieneka Cipta: Jakarta,22  
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a. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan 

b. Melenyapkan kesalahpahaman 

c. Menentukan kepentingan yang pokok 

d. Menemukan bidang yang mungkin dapat persetujuan dan 

menyatukan bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri 

oleh para pihak. 

e. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antar para 

pihak 

f. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal 

komunikasi dan menguatkan suasana yang baik 

g. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan 

h. Mengajar para pihak dalam berproses dan keterampilan tawar 

menawar 

i. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan 

menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian 

problem.  

6. Ketercapain Mediasi 

    Proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung 

sejak penetapan pemerintah melakukan mediasi. Atas dasar 

kesepakatan parapihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 

paling lama tiga puluh hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 ayat 2.  Mediator atas 

permintan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka 
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waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan 

alasannya. 

    Mediator berkewajiban menanyakan mediasi telah gagal jika 

salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali 

berturut turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal 

pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-

turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah 

dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator 

memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan 

aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan 

dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga 

pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menyampaikan kepada 

para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan 

tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. 

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hokum, mediator dapat 

mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 

memberi penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 

menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. 

7. Honorarium   

   Honorarium pada proses mediasi telah disebutkan pada pasal 10 

PERMA ini, yaitu untuk penggunaan jasa mediator hakim tidak 

dipungut biaya. Untuk uang jasa mediator bukan hakim ditanggung 

bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. 
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Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam pasal 20 PERMA 

tersebut, yaitu setelah para pihak hadir pada hari siding pertama, 

hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua 

hari kerja berikutnya untuk berundig guna memilih mediator termasuk 

biaya yang mungkin timbul akibat pemilihan akibat mediator bukan 

hakim. Para pihak segera menyampaikan mediator pemilihan mereka 

kepada ketua majelis hakim. Ketua majlis hakim segera membertahu 

mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Jika setelah waktu jangka 

maksimal dua hari kerja berikutnya setelah siding pertama terpenuhi 

parapihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, 

maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka mememilih 

mediator kepada Ketua Majlis hakim.29  

B. Langkah-Langkah Mediator dalam  Proses Mediasi  

     Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

mediasi, gagal dan tidaknya juga ditentukan oleh kinerja yang 

ditampilkan mediator dalam hal ini mediator mempunyai langkah-langkah 

dalam proses mediasi. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:  

1. Pernyataan Pembuka Oleh Mediator30 

   Untuk mengawali proses mediasi, mediator dan kedua belah 

pihak saling memperkenalkan diri, tahap selanjutnya mediator 

menjelaskan proses awal hingga akhir jalannya mediasi. Dari 

                                                             
        29 Sugiri Permana. 2009. Mediasi dan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan 

Agama ,Jakarta: Gramdia. 43. 

          30 Berdasarkan Wawancara Penulis dengan Mediator Bapak Nurul Fadjar S.H. (Pacitan, 

Pengadilan Agama Pacitan !9 Februari 2019) 



38 

 

penjelasan ini mediator juga menjelaskan peran mediator sebagai pihak 

netral yang menjembatani anatar kedua belah pihak. 

2. Pernyataan Pembuka Para Pihak 

    Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

mengungkapkan riwayat masalah atau hal yang memicu masalah 

hingga samapai keranah Pengadilan. Dalam hal ini mediator harus 

menggali titik terang dari permasalahan kedua belah pihak tersebut. 

3. Merancang Proses Pemecahan Masalah 

    Dalam proses mediasi, mediator harus kreatif dalam merancang 

agenda-angenda mediasi yang telah disampaikan dari pertanyaan para 

pihak dan mediator harus menyusun rencana pembahasan untuk tiap 

masalah. 

4. Pemecahan Masalah 

    Pemecahan masalah adalah proses inti dari mediasi karena 

mediator dituntut untuk mengetahui dan mengkaji posisi 

darikepentingan para pihak. Mediator menggali opsi untuk tiap 

masalah agar masalah dapat terselesaikan satu persatu, dari setiap opsi 

mediator harus membahasnya dan memaparkan kepada para pihak, 

serta memilih opsi terbaik dari beberapa opsi yang sudah dipaparkan 

leh mediator. 

5. Tawar Menawar 

    Mediator mengadakan negosiasi kepada para pihak dari opsi-

opsi yang telah dipaparkan mediator. Apabila kedua belah pihak setuju 
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dari salah satu opsi tersebut maka hal ini disebut kesepakatan awal. 

Serta mediator harus mengembangkan rencana dan pelaksanaan 

selanjutnya apabila tawar menawar atau negosiasi tidak disetujui oleh 

para pihak. 

 

 

 

6. Kesepakatan Akhir 

   Apabila dari pihak yang bersengketa berdamai atau bersikeras 

ingin berpisah maka mediator laporan hasil mediasi dan diserahkan 

kepada Majelis Hakim. 

C. Efektivitas Hukum 

    Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak lepas dari 

penganalisan  terhadap karakteristik dua variable terkait dimensi dari 

obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika membicarakan sejauh mana 

efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh 

mana aturan hokum dapat ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan 

hokum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hokum yang bersangkutan 

adalah efektif. 

     Derajat dari efektivitas hokum menurut Soerjono Soekanto, 

ditentukan oleh taraf kemampuan masyarakat terhadap hokum, termasuk 
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para penegak hukumnya sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan 

yang tinggi adalah indikator suatu fungsi sistem hukum. Fungsi hokum 

merupakan pertanda hokum tersebut mencapai tujuan hokum yaitu 

berusaha utuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 

pergaulan hidup.31   

     Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 

Bronislav milonoswki, mengemukakan bahwa teori efektivitas 

pengendalian sosial atau hokum, hokum dalam masyarakat dianalisa dan 

dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern, dan masyarakat 

primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang 

perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas. Masyarakat 

primitif adalah masyarakt yang cenderung dalam patur terhadap kebiasaan 

dari dimensi terdahulu yang meyakini bahwa hal tersebut sudah menjadi 

warisan. . 

 

 

 

 

 

 

                                                             
        31 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peran Saksi (Bandung: Remaja Karya, 1985), 

7. 
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BAB III 

MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PACITAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan 

1. Sejarah Pengadilan Agama Pacitan 

   Pengadiilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 

1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota Kabupaten dengan 

alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan telepon / 

Faxcimile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati 

gedung permanent dengan type Klas IB, dengan luas bangunan 250 M2. 

Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada Tahun 1969 pada 

mulanya betempat di Jalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah 

di Jalan Ahmad Yani dengan menyewa koperasi KPN dari tahun 1974-

1979 selanjutnya Pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki 

gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal 

tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru 

representative dan beralamat di Jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp 

(0357) 884345 fax (0357) 884380.32 

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Pacitan 

     Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 1110 060 bujur timur 

dan 0801120 lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Sebelah utara Kabupaten Ponorogo 

                                                             
          32 Hasil Laporan Praktikum 2 Jurusan Hukum Keluarga Islam di Pengdilan Agama Pacitan, 

9 OKtober 2018. 
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2. Sebelah timur Kabupaten Trenggalek 

3. Sebelah selatan Samudera Hindia 

4. Sebelah barat Kabupaten Wonogiri 

        Adapun nama-nama Ketua yang pernah menjabat di Pegadilan 

Agama Pacitan adalah sebagai berikut: 

1. Ahmad Amin (19969-1973) 

2. Mohammad Jamil(1974-1978)  

3. Drs. Ansoruddin, S.H. (1994-1998) 

4. Drs. Saifuddin Noor Hadi, S.H., M.Hum. (1998-2001) 

5. Hasjim, S.H. (2002-2006) 

6. Masyhuri Badar, S.H. (2007) 

7. H. Machfudz, S.H. (2007-2010) 

8. Agus Purwanto, S.H. (2010-2012) 

9. Drs. H.M. Munawan, S.H., M.Hum. (2012-2014) 

10. Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. (2014- 2016) 

11. Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H. (2017-2018) 

Adapun secara Administratif Yuridiksi Pengadilan Agama Pacitan 

meliputi wilayah yuridiksi, yaitu: 

1. Kecamatan Arjosari 

2. Kecamatan Bandar 

3. Kecamatan Donorojo 

4. Kecamatan Kebon Agung 

5. Kecamatan Nawangan  
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6. Kecamatan Ngadirojo 

7. Kecamatan Pacitan  

8. Kecamatan Pringkuku 

9. Kecamatan Punung  

10. Kecamatan Sudimoro 

11. Kecamatan Tegalombo 

12. Kecamatan Tulakan 

3. Struktur Pengadilan Agama Pacitan 

      Struktur kepengurusan dalam susatu organisasi adalah hal yang 

mutlak dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada seluruh masyarakat kepada siapa mereka harus berkonsultasi 

mengenai kepentingan yang ingin mereka kehendaki. Selain itu 

struktur organisasi juga berfungsi memberikan informasi kepada 

seluruh anggotanya tekait kegiatan atau pekerjaan apa yang harus ia 

kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, 

sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat 

terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

      Kejelasan gambaran struktur organisasi akan memberikan 

kemudahan bagi pimpinan untuk mendistribusikan jabatan kepada 

seseorang yang tepat, sehingga daya guna dan hasil guna dapat 

terwujud. Maka dari itu untuk menjalin kegiatan operasional kerja di 
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Pengadilan Agama (PA) Pacitan dibentuklah struktur organisasi 

sebagai berikut: 

 

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PACITAN KLAS I B 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK HAKIM 
Drs. Faisol Chadid 
Drs. H.Ahmad Rosidi,SH,MH  

 

KETUA 
Drs H Sumarwan MH 

A 

WAKIL 
Drs. Nasrulloh, SH 

 
A 

PANITERA 
Drs. Wahyudin 

 
A 

SEKRETARIS 
Sukirman, SH 

 
A 

KASUBAG 
PERENCANAAN 

IT 
 

 
A 

KASUBAG 
KEPEGAWAI

AN  
 

 
A 

KASUBAG UMUM 
DAN KEUANGAN 

 
A 

PANMUD 
PERMOHONAN 

 
 

A 

PANMUD 
GUGATA

N 

 
 

A 

PANMUD 
HUKUM 

 
 

 
A 

STAFF 
 

 
A 

STAFF 
 

 
A 

STAFF 
 

 
A 

STAFF 
 

 
A 

STAFF 
 

 
A 

STAFF 
 

 
A 

FUNGSIONAL 
ARSIPARIS 

 
 

A 

FUNGSIONAL 
PUSTAKAWAN 

 
 

A 

PRANATA 
KOMPUTER 

 
 

A 

FUNGSIONAL 
BENDAHARA 

 

 
A 

PANITERA/ PANITERA 
PENGGANTI 

1. Drs. Wahyudin 

2. Mochammad 

Mu’ti, SH 

3. Drs. Hj Khasanah 

4. Basrowi, SH 

5. Drs. Hj Qomariyah 

6. Setiawati 

Ningtyas, SH 

7. Toni Dwi 

Rubiyanto, SH 

8. Dedy Rukmono, 

SH 

9. Imam 

Rahmawan 

 
 

 

JURUSITA PENGGANTI 
 

1. Drs. Wahyudin 

2. Sukirman, SH 

3. Eny Ernawaty, SH 

4. Mochammad Mu’ti, 

SH 

5. Setiawati Isti 

Ningsih, SH 

6. Dedy Rukmono, SH 

7. Jauhar Rochman 
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Penjelasan dari bagan diatas tentang Kepaniteraan ialah: 

a. Ketua Hakim adalah Drs H Sumarwan MH 

b. Wakil Hakim adalah Drs Nasrullah SH. 

c. Hakim lainnya adalah Drs Faishol Chadid dan Drs H Ahmad Rosidi 

MH. 

d. Sekretaris adalah Sukirman SH. 

Staff ialah Toni Dwi Rubianto SH. dan Nurul Huda Spd 

e.  Panitera Muda Hukum adalah Mochammad Mu’ti, SH. 

 Staff  ialah Basuki, S.T, (PPNPN),  Helmy M Faqih, S.Kom (PPNPN) 

f.  Panitera Muda Gugatan adalah Basrowi, SH. 

Staff aialah Erwin Abdul Hakim, SH (PPNPN), Hani Rosiana, SH 

(PPNPN), Mila Maydiah, Spd (PNPN) 

g.  Panitera Muda Permohonan adalah Drs. Hj Khasanah. 

Staff ialah Anita Nur Hikmah, SH, Intan Rif’atul H, SH (PPNPN) 

   Adapun jumlah perkara perceraian yang masuk pada proses mediasi 

di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan 

a. Jumlah perkara perceraian yang masuk dari tahun 2016 sampai 

2018: 

Jenis Perkara 2016 2017 2018 

Cerai Talak 200 197 205 

Cerai Gugat 401 395 490 

                  Sumber: Data diperoleh dari arsip Panitera Muda 
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b. Jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari tahun 2016 

sampai 2018: 

 

 

Keputusan akhir 2016 2017 2019 

Berhasil 18 15 16 

Tidak Berhasil 30 27 26 

 Sumber: Data diperoleh dari arsip Panitera Muda 

 

B. Profil Mediator 

 Muhammad Nurul Fadjar lahir di Pacitan 5 Juni 1957, beliau 

sekarang tinggal di Dusun Krajan Desa Sambong Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan dengan istri dan ketiga anaknya. Beliau dulu sebelum 

menjadi mediator di Pengadilan Agama Pacitan adalah seorang staf di 

Pengadilan Agama Pacitan. Pada tahun 2011 Ketua Pengadilan Agama 

Pacitan mengangkat Bapak Muhammad Nurul Fadjar sebagai mediator 

hingga sekarang dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Di lingkungan 

Pengadilan Agama Pacitan Mediator hanya satu saja yaitu Bapak 

Muhammad Nurul Fadjar. Selama delapan tahun menjadi mediator Bapak 

Muhammad Nurul Fadjar sudah banyak menangani masalah-masalah pada 

pihak yang bersengketa khususnya perceraian. 

C. Upaya Mediator Untuk Memediasi Pada Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Pacitan 
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Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai kinerja 

mediator dalam proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Pacitan 

dalam proses mediasi sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam 

teori kinerja mediator. Adapun untuk kinerja mediator di lingkungan 

Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana dijelaskan oleh mediator Bapak 

Muhammad Nurul Fadjar MH. Adalah33: 

Di Pengadilan Agama Pacitan mediator yang menangani 

proses mediasi hanya ada satu yaitu saya sendiri. Tahap awal 

proses mediasi para pihak dipertemukan untuk diberi pengarahan 

terkait proses mediasi, adapun ketentuan bagi para pihak sebelum 

melakukan proses mediasi yaitu menunjukan identitas seperti KTP 

atau alat pengenal lainnya, yang kedua tidak boleh membawa 

benda-benda tajam, ketiga tidak boleh menyalakan handphone saat 

proses mediasi berlangsung. Apabila pihak tidak datang maka akan 

diberi surat panggilan dari Pengadilan Agama Pacitan, apabila 

masih tidak datang maka mediasi gagal. Apabila mediasi gagal atau 

berhasil mediator membuat surat laporan terkait proses mediasi. 

Pada awal pelaksanaan proses mediasi mediator mengajak 

pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa untuk membahas 

atau menjelaskan proses mediasi awal hingga akhir kepada para pihak. 

Apabila dalam proses mediasi salah satu dari kedua belah pihak tidak mau 

mendatangi proses mediasi maka aka ada surat panggilan kepada pihak 

yang tidak datang tersebut. Manakala salah satu pihak tersebut tetap tidak 

mau mendatangi proses mediasi maka mediator menfonis pihak tersebut 

tidak beritikad baik dan mediator menyatakan mediasi gagal. Dalam 

proses mediasi para pihak wajib beritikad baik karena dengan begitu 

                                                             
           33 Muhammad Nurul Fadjar SH, Hasil Wawancara, Ponorogo. 19 Februari 2019 
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proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan peran mediator juga 

mempengaruhi maksimal atau tidaknya proses mediasi seperti mampu 

menjadi pihak ketiga yang menjebatani keluh kesah para pihak. Mediator 

wajib membuat laporan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil atau 

berhasil sebagian yang diakhiri dengan perdamaian, serta mediasi gagal 

yang tidak dapat dilaksanakan. Panitera sudah harus menerima laporan 

mediasi dari mediator sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator 

dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal 

majelis sudah menentukan hari siding berikutnya, maka persidangan 

dibuka kembali dengan proses biasa. Sedangkan dalam sidang berikutnya 

belum ditentukan, maka sidang dibuka terlebih dahulu memanggil para 

pihak dengan penetapan hari sidang baru.34 

Dalam hal kinerja mediator dalam proses mediasi terdapat empat 

komponen yaitu, mediasi berhasil, berhasil sebagian, gagal atau mediasi 

tidak bisa dilaksanakan, manakala mediasi berhasi atau berhasil sebagian 

maka para pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya, namun 

bila mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke 

persidangan sampai ada putusan dari Pribadi dengan hakim yang memeriksa 

perkara. 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Mediator Dalam Proses 

Mediasi Di Pengadilan Agama Pacitan  

                                                             
        34 Mohammad Nurul Fadjar SH. , Hasil Wawancara, Ponorogo. 19 Februari 2019 
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Mediasi di perlukan di Pengadilan Agama karena mediasi 

merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif 

dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada kepada para pihak untuk 

memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Hanya saja 

dalam prakteknya di Pengadilan Agama Pacitan keefektifan dari peraturan 

tersebut belum terasa karena hampir 95% mediasi gagal adanya suatu 

masalah teknis dari penerapan proses mediasi yang telah diutarakan oleh 

Bapak Mohammad Nurul Fadjar SH. Diantaramya35: 

 Tidak adanya kesadaran masyarakat akan PERMA tersebut, pada 

proses mediasi ini banyak pihak yang belum mengerti mengenai 

PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga banyak pihak yang tidak 

beritikad baik, sehingga banyak pihak yang menolak untuk 

dimediasi. 

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan PERMA No 1 Tahun 

2016 tentang prosedur mediasi belum mensosialisasikan secara luas 

tentang proses mediasi. 

Pada proses mediasi beriktikad baik merupakan hal yang wajib 

bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi tetapi dalam prakteknya 

pada proses mediasi di Pengadilan Agama Pacitan masih belum berjalan 

dengan baik karena adanya para pihak yang dimediasi masih enggan 

mentaati peraturan proses mediasi yang di berikan oleh mediator sehingga 

rata-rata hasil dari mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan, yang 

melatarbelakangi masalah tersebut dari para pihak tidak mau di mediasi 

karena dalam benak pihak tidak mau berdamai dan lebih mementingkan 

                                                             
35 Ibid, 
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untuk berpisah. Di Pengadilan Agama Pacitan hanya ada satu mediator hal 

ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurul Fadjar36: 

Honorarium mediator, disebutkan di Pengadilan Agama 

Pacitan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut 

biaya karena ditunjuk langsung dari majelis hakim di persidangan 

hari pertama. 

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Nurul 

Fadjar tersebut maka dapat diketahui bahwa proses mediasi yang sebagian 

besar berujung pada perceraian gagal. Apabila melihat gambar table 

tentang jumlah perkara yang telah ditampilkan sebelumnya bahwa mediasi 

sebagai bentuk cara penyelesaian sengketa ternyata sangat jauh dari apa 

yang diharapkan, melihat dari isi Perma No. 1 Tahun 2016 tantang 

mediasi, sangatlah belum efektif di Pengadilan Agama Pacitan. Suatu 

gambaran hukum yang perlu di perbaiki karena tingkat kegagalan mediasi 

yang sangat tinggi yang sedikit berujung perdamaian. Semenjak ditetapkan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasidi Pengadilan, telah terjadi 

perubahan fundamental dalam praktik proses peradilan di Indonesia, 

pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan suatu perkara, tapi berwenang mendamaikan para pihak 

yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga 

yang menegakkan hokum dan keadilan, tapi sekarang Pengadian 

                                                             
       36 Ibid, 
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menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-

pihak yang bersengketa.37 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS KINERJA MEDIATOR PADA PERKARA PERCERAIAN 

DI PENGADILAN AGAMA PACITAN 

PRESPEKTIF PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI 

 

A. Analisis Upaya Mediator Untuk memediasi Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Pacitan  Prespektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016  

   Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori 

tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga, sedangkan 

menurut Perma No. 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator.38 

          Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan 

sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap 

pengambilan putusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, 

melakukan mediasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan 

alternative solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan 

kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam 

menawarkan solusi dan secara bersama para pihak merumuskan 

kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan, 

keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa. 

                                                             
           38 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif HukumSyariah, HukumAdat, Dan Hukum 

Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada MediaGroup, 2009),40-41 
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Mediator hanyalah membantu mencari jaan keluar, agar para pihak 

bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.39 

          Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung 

kepada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa perkara mereka. Kepercayaan ini lahir Karena 

para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk 

menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting untuk meditor 

sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi. Mediator dapat 

dengan mudah mengajak dan menfasilitasi para pihak untuk menemukan 

pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan 

kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu 

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh 

karenanya, mediator harus memiliki jumlah persyaratan dan keahlian yang 

akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.40 

   Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi, 

gagal dan tidaknya juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. 

Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para 

pihak. Desain pertemuan, memimpin pertemuan dan mengendalikan 

pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para 

pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus 

dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini mediator menjadi katalisator 

                                                             
      39 Syahrizal Abas. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum nasional (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 2011). 59 

 
40 Ibid, 62 



54 

 

yang aktif mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para 

pihak terlibat secara aktif dalam pembicaraan akar persengketaan mereka. 

Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan 

kemungkinan penyelesaiannya.41 

a. Syarat mediator 

     Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara 

lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, 

kemampuan menunjukan sikap empati, tidak menghakimi dan 

memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang 

disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia 

sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan 

personal ini erat kaitannya dengan mental sikap mediator yang 

harus ditunjukan pasa jalannya mediasi. Mediasi sebenarnya 

mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, 

berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki 

sikap mental yang harus mendekatkan perbedaan kepentingan 

para pihak kearah consensus. 

    Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam 

kaitannya dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak 

cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus 

didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak 

dan permasalahan yang disengketakan oleh mereka. 

                                                             
          41 Gunawan Wijaya, Hukum arbitrase (Jakarta PT Radja Grafindo, 20010, 35 
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Mediator di lingkungan Pengadilan Agama pacitan jika 

dilihat dari syarat-syarat diatas sudah terpenuhi dari analisis 

peneliti tapi mediator di Pengadilan agama pacitan hanya ada satu 

mediator, dilihat dari banyaknya perkara yang masuk tenaga 

mediator dirasa masih kurang. 

b. Tugas Seorang Mediator 

     Adapun tugas mediator dalam proses mediasi di 

Pengadilan menurut PERMA No 1 Tahun 2016 antara lain:42 

o. Memperkenalkan diri dan member kesempatan kepada para 

pihak untuk saling mengenalkan diri. 

p. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para 

pihak 

q. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan 

tidak mengambil keputusan 

r. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak 

s. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan 

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lain (kaukus) 

t. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak 

u. Mengisi formulir jadwal mediasi 

v. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian 

                                                             
       42Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan  
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w. Mengiventarisasi permasalahan dan mengagendakan 

pembahasan berdasarkan skala prioritas 

x. Menfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menulusuri dan 

mengambil kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama 

mencapai penyelesaian 

y. Membantu para pihak dalam membuat dan memurumuskan 

kesepakatan perdamaian 

z. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan atau 

dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa 

Perkara 

aa. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan 

menyampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara 

bb. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya 

5) Bersengketa 

6) Tidak memiliki hubungan kerja dengan dengan salah satu 

pihak yang bersengketa  

7) Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan 

lain terhadap kepentingan lain terhadap kesepakatan para 

pihak 

8) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan 

maupun hasilnya. 



57 

 

     Di lihat dari tugas mediator menurut PERMA No 1 

Tahun 2016 mediator di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan 

masih kurang dalam segi sumber daya manusianya, mediator di 

Pengadilan Agama pacitan hanya memahami tapi masih belum 

merealisasikan secara sempurna PERMA No 1 Tahun 2016. 

c. Tujuan Dan Manfaat Mediator 

   Dalam memandu proses mediasi, mediator ikut 

mengarahkanpara pihak agar membicarakan secara bertahab 

uapaya yang mungkin ditempuh  keduanya dalam rangka 

mengakhiri sengketa43. Adapun tujuan dan manfaat mediator 

dalam memdiasi untuk mengakhiri sengketa antara lain yaitu: 

1) Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan 

2) Melenyapkan kesalahpahaman 

3) Menentukan kepentingan yang pokok 

4) Menemukan bidang yang mungkin dapat persetujuan dan 

menyatukan bidang tersebut menjadi solusi yang disusun 

sendiri oleh para pihak 

5) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara 

para pihak 

6) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal 

komunikasi dan menguatkan suasana yang baik 

                                                             
       43 Situmorang, Victor, 1993, Perdamaian dan perwasitan Dalam Hukum Acara perdata. PT 

Rieneka Cipta: Jakarta,22  
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7) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau 

kenyataan 

8) Mengajar para pihak dalam berproses dan keterampilan 

bernegosiasi 

9) Memebantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan 

menciptakan pilihan-pilihan untukmemudahkan penyelesaian 

problem 

      Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dan manfaat mediasi 

di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan masih kurang karena 

keterbatasan tenaga mediator yang kurang sehingga proses 

mediasi berjalan kurang maksimal. 

d. Honorarium  

   Honorarium mediator telah disebutkan pada pasal 10 

PERMA ini, yaitu untuk penggunaan jasa mediator hakim tidak 

dipungut biaya. Untuk uang jasa mediator bukan hakim 

ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Batas waktu pemilihan mediator diatur 

dalam pasal 20 PERMA tersebut, yaitu setelah para pihak hadir 

pada hari siding pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari 

itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berundig 

guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul 

akibat pemilihan akibat mediator bukan hakim. Para pihak segera 

menyampaikan mediator pemilihan mereka kepada ketua majelis 
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hakim. Ketua majlis hakim segera membertahu mediator terpilih 

untuk melaksanakan tugas. Jika setelah waktu jangka maksimal 

dua hari kerja berikutnya setelah siding pertama terpenuhi 

parapihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang 

dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan 

mereka mememilih mediator kepada Ketua Majlis hakim.44  

e. Langkah-Langkah Mediator Dalam Proses Mediasi 

         Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses mediasi, gagal dan tidaknya juga ditentukan oleh kinerja 

yang ditampilkan mediator dalam hal ini mediator mempunyai 

langkah-langkah dalam proses mediasi. Adapun langkah-langkah 

tersebut adalah:  

1) Pernyataan Pembuka Oleh Mediator45 

   Untuk mengawali proses mediasi, mediator dan kedua 

belah pihak saling memperkenalkan diri, tahap selanjutnya 

mediator menjelaskan proses awal hingga akhir jalannya 

mediasi. Dari penjelasan ini mediator juga menjelaskan peran 

mediator sebagai pihak netral yang menjembatani anatar kedua 

belah pihak. 

2) Pernyataan Pembuka Para Pihak 

                                                             
        44 Sugiri Permana. 2009. Mediasi dan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan 

Agama ,Jakarta: Gramdia. 43. 

          45 Berdasarkan Wawancara Penulis dengan Mediator Bapak Nurul Fadjar S.H. (Pacitan, 

Pengadilan Agama Pacitan !9 Februari 2019) 
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    Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak 

untuk mengungkapkan riwayat masalah atau hal yang memicu 

masalah hingga samapai keranah Pengadilan. Dalam hal ini 

mediator harus menggali titik terang dari permasalahan kedua 

belah pihak tersebut. 

3) Merancang Proses Pemecahan Masalah 

    Dalam proses mediasi, mediator harus kreatif dalam 

merancang agenda-angenda mediasi yang telah disampaikan 

dari pertanyaan para pihak dan mediator harus menyusun 

rencana pembahasan untuk tiap masalah. 

4) Pemecahan Masalah 

    Pemecahan masalah adalah proses inti dari mediasi 

karena mediator dituntut untuk mengetahui dan mengkaji 

posisi darikepentingan para pihak. Mediator menggali opsi 

untuk tiap masalah agar masalah dapat terselesaikan satu 

persatu, dari setiap opsi mediator harus membahasnya dan 

memaparkan kepada para pihak, serta memilih opsi terbaik 

dari beberapa opsi yang sudah dipaparkan leh mediator. 

5) Tawar Menawar 

    Mediator mengadakan negosiasi kepada para pihak dari 

opsi-opsi yang telah dipaparkan mediator. Apabila kedua belah 

pihak setuju dari salah satu opsi tersebut maka hal ini disebut 

kesepakatan awal. Serta mediator harus mengembangkan 
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rencana dan pelaksanaan selanjutnya apabila tawar menawar 

atau negosiasi tidak disetujui oleh para pihak. 

 

6) Kesepakatan Akhir 

   Apabila dari pihak yang bersengketa berdamai atau 

bersikeras ingin berpisah maka mediator laporan hasil mediasi 

dan diserahkan kepada Majelis Hakim. 

Di Pengadilan Agama Pacitan sendiri hanya memiliki satu 

mediator saja, yang mana mediator tersebut merupakan mediator 

non hakim, sehingga di Pengadilan Agama Pacitan tidak ada hakim 

yang menjadi mediator, hakim hanya bertugas memeriksa perkara 

di dalam meja persidangan dan semua masalah mediasi ditangani 

oleh seorang mediator saja yang mana mediator tersebut adalah 

mediator nn hakim 

Dari pemaparan di atas, jelas sangat kurang untuk suatu 

Pengadilan yang menangani kasus yang sangat banyak, sehingga 

dalam proses mediasi kasus-kasus yang ada, tidak berjalan tidak 

begitu baik dan rata-rata mediasi didominasi dengan kegagaglan. 

Penulis dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa 

ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal faktor penegak 

hokum (mediator) sebagai berikut: 

a. Pengadilan Agama Pacitan harus menambah jumlah mediator, 

baik dari hakim ataupun dari non hakim yang kesemuanya 
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bersertifikat mediator. Hal ini dikareakan jumlah mediator di 

Pengadilan Agama Pacitan hanya satu orang saja yang 

bersertifikat mediator. 

b. Sumber daya mediator yang harus diperbaiki dengan cara 

memberikqan pelatihan mediator terhadap hakim-hakim yang 

ada juga dapat menjadi mediator. 

c. Kurangnya Hakim Meiator ditinjau dari unsur penegak 

hukumnya, maka proses mediasi tidak bisa berjalan dengan 

maksimal, sehingga belum sesuai dengan hukumnya sendiri 

yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

B.   Analisis Faktor Yang Mempengaruhi kinerja Mediator dalam Proses 

Mediasi di Pengadilan Agama Pacitan 

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi sudah tertera didalam 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan merupakan peraturan yang sangat 

komplit dari PERMA sebelumnya, tetapi dalam kenyataannya selama ini 

terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang 

dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di 

Pengadilan Agama Pacitan. Adapun kendala-kendala dalam menempuh 

prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut46: 

1. Faktor Para Pihak 

      Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban 

untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara. Tidak mengikuti 

                                                             
         46 Varia Peradilan, Jakarta Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia, Tahun XXV No. 293, 

April 2010, halaman 12. 
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proses mediasi, maka putusan akan batal demi hokum. Oleh sebab 

itu, para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang 

bersifat formalitas belaka, sehingga banyak pihak enggan untuk 

berdamai pada saat mediasi. Kesulitan saat melakukan perdamain 

oleh para pihak di Pengadilan Agama sebenarnya dilatarbelakangi 

adanya faktor kurangnya kesadarab masyarakat akan PERMA No 1 

Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan. Para pihak yang 

berperkara enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari 

oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak 

yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa. 

2. Faktor Tidak Ada Iktikad Baik 

      Tidak adanya iktikad baik dari salah satu pihak untuk 

mengikuti mediasi juga merupakan salah satu kendala dari proses 

mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat 

proses mediasi dilatarbelakangi oleh ketidak seriusan untuk 

berdamai, sehingga para pihak tersebut meminta kuasa hokum untuk 

mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa 

secara inpersoon sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya 

pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para 

pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginannya menyampaikan 

duduk perkara. 

       Padahal didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 justru 

mengutamakan adanya iktikad baik dalam menempuh mediasi, 
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bahkan apabila dari salah satu pihak dinyatakan tidak beritikad baik 

walaupun dalam perkara pokoknya memang tetap dihukum untuk 

membayar biaya mediasi. 

3. Honorarium Mediator 

      Dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu dipahami 

bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan dari antar pihak yang 

bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan 

menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri 

persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antar para 

pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh 

mediator. Mediator melakukan mediasi diantara para pihak harus 

bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. 

Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam 

gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan 

alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki 

sejulah keterampilan yang dapat membantunya mencari sejumlah 

kemungkinan penyelesaian sengketa. 

       Dalam kaitannya dengan honorarium mediator, disebutkan 

dalam pasal 9 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan 

bahwa penggunaan jasa mediator hakim di Pengadilan Agama 

Pacitan tidak dipungut biaya, justru bias menjadi kendala dan 

penyebab kurang pedulinya mediator, sehingga kurang 
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memaksimalkan dalam upaya hal perdamaian mediasi, hal ini akan 

menjadi dampak dari keberhasilan proses mediasi, sehingga menjadi 

penyebab tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pacitan 

lebih dominan dari pada tingkat keberhasilan. Mediator dituntut 

mampu merubah keadaan para pihak menjadi lebih baik, maka dari 

itu tingkat tenaga mediator di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan 

harus dibenai mengingat hasil dari proses mediasi belum maksimal 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi 

tentang “Kinerja Mediator Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Pacitan Prespektif PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di 

Pengadilan” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja mediator di Pengadilan Agama Pacitan belum maksimal, hal 

ini terbukti dari banyaknya kasus perceraian yang masuk hanya sedikit 

yang berhasil dimediasi artinya perkara perceraian di Pengadilan 

Agama pacitan masih tinggi 

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja mediator di Pengadilan Agama 

Pacitan adalah honorarium mediator, dalam Pasal 9 ayat 1 PERMA 

No1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mengenai 

honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaanjasa mediator 

tidak dipungut biaya, hal tersebut menjadi salah satu penyebab menjadi 

tidak efektif dan faktor para pihak yang enggan beritikad baik 

dikarenakan keniatan untuk berdamai tidak ada dan tidak adanya 

kesadaran masyarakat tentang PERMA No 1 Tahun 2016 tentang 

mediasi di Pengadilan 
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B. Saran-saran 

Pada bagian akhir dari skripsi ini yang sudah penulis paparkan di 

atas, ada beberapa saran yang mungkin penulis bisa dijadikan bahan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait tentang manfaat 

proses mediasi yang sudah trtera di PERMA Nomor 1 Tahun 2016, 

agar dapat menjadikan masyarakat mampu menumbuhkan iktikad baik 

dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam sebuah tatanan rumah 

tangga. 

2. Hendaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menerbitkan 

aturan yang menyebabkan pertentangan dengan hukum acara yang 

berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

menerapkan aturan hukum seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tidak sesuai dengan 

Hukum Acara Perdata yang berlaku. 

3. Hendaknya kepada akedemika IAIN Ponorogo, khususnya Fakultas 

Syariah agar lebih mengkaji lebih mendalam tentang penyelesaian 

mediasi agar kedepannya mahasiswa mampu menerapkan peraturan 

dari pemerintah dengan baik dan mencapai keberhasilan penuh. 
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