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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada hakikatnya perkawinan adalah penyatuan dua insan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah 

tangga (keluarga) yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk 

saling berpasangan. Setiap orang selalu mendambakan rumah tangganya 

(keluarga) yang dibina selalu harmonis penuh kasih sayang sehingga 

memperoleh ketentraman dan kedamaian, namun dalam menjalankan bahtera 

rumah tangga akan mengalami banyak ujian dan rintangan sehingga tidak 

jarang rumah tangga seseorang mengalami guncangan dalam rumah 

tangganya. 

Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun sebuah 

keluarga itu mudah namun membina dan memelihara keluarga hingga 

mencapai taraf kesejahteraan dan kebahagiaan yang selalu didambakan setiap 

pasangan suami istri itu yang sulit. Hal ini disebabkan adanya persoalan atau 

masalah-masalah yang muncul dalam sebuah perkawinan, seperti menyatukan 

dua pribadi yang berlainan jenis, berbeda watak, pendidikan, pandangan 

hidup, dan lainnya. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut 

sering timbul perselisihan dan ketenggangan diantara pasangan suami istri. 

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian 

tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin 
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antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun pada saat tujuan itu tidak 

tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (way out) terakhir yang 

mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-

alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. 

Efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa para pencari 

keadilan di pengadilan akan diuji oleh upaya perdamaian yang dilakukan 

selama proses beracara, baik tahapan pemeriksaan, terlebih upaya 

mengoptimalkan mediasi saat sebelum pemeriksaan pokok perkara, secara 

keseluruhan dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa harus lebih 

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

praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, 

formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu 

sengketa. 

Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap 

hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan 

konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyanya hakim mampu menjadi living 

interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat 

dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam 

suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la 

bouche de la loi (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk 
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memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan 

normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit 

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga 

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.   

Dalam satu kondisi tertentu terutama dihadapkan pada ketentuan 

formal prosedural, hakim dituntut untuk senantiasa mendamaikan antara 

pihak-pihak yang sedang berseteru sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR/154 

R.Bg jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 39 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian), 

maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa 

untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya 

perceraian, seperti disebutkan: “Keberadaan tahapan acara perdamaian pada 

hukum acara (formil) telah diatur dalam pasal 154 R.Bg jo. pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dalam sengketa yang berkaitan 

dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan majelis hakim dalam 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan 

persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian”   

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami isteri harus 

datang secara pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, 
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kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara perdamaian tetap harus 

diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan 

dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:  

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha 

mendamaikan kedua pihak.  

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara 

pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar 

negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili 

oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.  

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat 

pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.  

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan.  

Kehadiran pribadi prinsipal pihak (penggugat/pemohon) yang 

bersengketa jelas akan berbeda makna manakala hanya diwakilkan, juga akan 

kehilangan makna dasar perdamaian dalam sebuah sengketa yang bersifat 

pribadi yang paling prinsip. Dalam perkara perceraian (menyangkut masa 

depan rumah tangga kedua belah pihak dalam membesarkan keturunan), 

maka hakim harus lebih bersungguh-sungguh dalam mendamaikan suami 

isteri tersebut.  

Dengan demikian, usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat 

pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada 
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tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana 

lazimnya perkara perdata. 

Kondisi di atas, mempunyai suatu pengertian bahwa melekatnya sifat 

imperatif (keharusan) pada tahapan perdamaian, khusus perkara perceraian, 

dimulai dalam sidang pertama, pada setiap tahapan sidang, upaya hukum dan 

putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 Angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) 

kabupaten Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Agus Azam 

Aulia, Wakil Panitera Pengadilan Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa 

selama tahun 2010 di Malang telah terjadi perceraian sebanyak 6.697 kasus.  

Pada tahun 2011 Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten  

sebanyak 6.118 perkara dan berhasil diputus 5.979 perkara perceraian. Angka 

tersebut tertinggi diantara Pengadilan Agama lainnya di Indonesia. Paling 

banyak kasus perceraian didominasi cerai gugat yaitu pihak istri yang 

mengajukan perceraian.
1
 

 Masalah mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang nampaknya tidak menemui titik keberhasilan, hal ini dikarenakan 

mereka yang datang untuk mengajukan cerai gugat tersebut sudah memiliki 

tekad yang bulat untuk bercerai, maka penggunaan jalan mediasi yang 

ditempuh tidak menemui titik keberhasilan. Kedudukan tahapan perdamaian 

yang dapat dihadiri oleh kuasa penggugat sebagai upaya majelis hakim untuk 

mengishlahkan pihak yang bersengketa sepatutnya disertai dengan kuasa 

                                                 
1
 http://rri.co.id/v2/index.php/berita/3931/Pengadilan-Agama-Malang-Tangani-

Perceraian-Tertinggi-   di-Indonesia#.UM-ctqyiieY, (23 oktober 2012) 

http://rri.co.id/v2/index.php/berita/3931/Pengadilan-Agama-Malang-Tangani-Perceraian-Tertinggi-%20%20%20di-Indonesia#.UM-ctqyiieY
http://rri.co.id/v2/index.php/berita/3931/Pengadilan-Agama-Malang-Tangani-Perceraian-Tertinggi-%20%20%20di-Indonesia#.UM-ctqyiieY
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istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1796 KUHPerdata, karena 

melakukan tindakan tertentu yang sangat penting, pada prinsipnya perbuatan 

hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri (penggugat 

prinsipal) yang bersifat limitatif, yang ketentuannya diatur dalam pasal 123 

HIR/147 R.Bg; Pada kondisi yang diuraikan di atas, implementasi Perma 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dirasa lebih 

bermakna, manakala dapat mengejawantahkan maksud undang-undang dalam 

upaya mengutuhkan sebuah rumah tangga, penyelesaian diupayakan bukan 

dengan putusan yang bersifat ajudikasi namun upaya perdamaian yang dapat 

menghasilan kemenangan bagi kedua belah pihak (win-win solution) dengan 

utuhnya rumah tangga disertai kesadaran kedua belah pihak dalam memaknai 

sakralitas perkawinan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penulisan hukum ini penulis mengambil judul:  

“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 

TENTANG PROSEDUR MEDIASI UNTUK MENCAPAI 

PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT”. (Studi di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah diatas dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut :  
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1. Apakah pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 

dapat efektif menghasilkan perdamaian dalam perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi untuk mencapai perdamaian 

dalam perkara cerai gugat tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi dapat efektif menghasilkan perdamaian dalam 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat pelaksanaan mediasi untuk 

mencapai perdamaian dalam cerai gugat tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis  

Menambah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum 

perkawinan serta dapat memberikan masukan dan tambahan bacaan atas 

dasar penelitian berikutnya dengan materi dan obyek penelitian yang 

sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai 

penyebab atau alasan istri mengajukan cerai gugat kepada suami serta 

efektifitas pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2008 tentang prosedur 

mediasi untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak dalam 

perkara cerai gugat. Serta penelitian ini dilakukan untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat 

kabupaten Malang yaitu agar dapat mengetahui dan menambah 

pengetahuannya khususnya dalam masalah Perkawinan dan Perceraian. 

Diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan cerai gugat. 

c. Bagi Pemerintah 

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah khususnya Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang adalah untuk mensosialisasikan tentang 

pentingnya mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam kasus cerai 

gugat. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penting dalam suatu penelitian sebab dari metode yang 

digunakan akan memperoleh data, informasi, serta penjelasan mengenai segala 
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sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu 

pedoman penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab 

permasalahan digunakan sudut pandang hukum dimana pembahasan 

didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan 

kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam 

lingkup masyarakat.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis memilih lokasi penelitian di 

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang di jalan Panji 202 Kepanjen 

Malang. Tingginya jumlah kasus cerai gugat di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang sehingga penulis mengambil beberapa sample kasus 

cerai gugat pada Maret 2013. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Jenis data yang diperoleh berupa : 

 

                                                 
2
 Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit  Sinar Grafika 

Pusat, Jakarta., hal.23 
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1. Hasil wawancara 

Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 

dengan Hakim, mediator, dan responden di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. 

2. Dokumen 

Dokumen yang dimaksudkan disini adalah data dokumen 

yang terkait dengan Efektifitas Pelaksanaan Perma No. 1 tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi untuk Mencapai Perdamaian Dalam 

Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

b. Data Sekunder yaitu jenis data yang mendukung serta melengkapi data 

primer di atas. Data hukum yang erat hubungannya dengan bahan 

primer dengan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan 

hukum primer, dalam hal ini bahan yang digunakan penulis adalah 

buku-buku, jurnal, internet dan bahan-bahan lain yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dikaji. Dan bahan hukum sekunder yang 

terkait dengan penulisan hukum ini  ialah sebagai berikut : 

1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan; 

4. Teknik Pengumpulan data 

Secara ringkas metode penelitian data pada penelitian ini akan 

menggunakan beberapa variasi metode yang saling melengkapi yaitu : 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah metode bertatap muka dengan responden 

untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, 

dan pendapat maupun persepsi dari responden, dan saran-saran 

responden. Hasil Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Wawancara 

langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu 

hukum empiris, dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung 

dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik jelas dan terarah 

sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian
3
. 

Dalam penelitian hukum ini, penulis memilih responden secara 

acak dari jadwal mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 

adapun responden tersebut diambil pada jadwal mediasi bulan Maret  

2013 sebagai berikut : 

Tabel 1 

 

Daftar Responden Mediasi  

Cerai Gugat 

No Nama Umur No Nama Umur 

1 Srianti 29 TH 9 Rodiyah 43 TH 

2 Sri Hartatik 53 TH 10 Fitriana 24 TH 

3 Ningrum Astutik 37 TH 11 Iis Dwiyasnaning 28 TH 

4 Hanik Wahyuni 25 TH 12 Novidah Agustina 25 TH 

5 Siti Julaekah 17 TH 13 Faizah 42 TH 

                                                 
  

3
Muslan Abdurrahman,  2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, 

Malang, hal. 103. 
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6 Rina Triwulan Hikmawati 24 TH 14 Sri Hertuti 37 TH 

7 Lailatul Indahyati 30 TH 15 Lili Ezyawati 58 TH 

8 Neny Tri Arifianti 29 TH 

Sumber data: Hasil wawancara dengan responden tanggal 19-26 Maret 2013 

 

Selain responden yang telah dipilih yang berhubungan langsung 

dengan judul yang diangkat oleh Penulis,maka yang dijadikan 

responden juga yaitu: 

1. M. Nur Syafiuddin, S.Ag M.H selaku Hakim dan Mediator  

2. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag, M.H selaku Hakim dan Mediator 

b. Dokumentasi 

Penggunaan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang bersumber dari non manusia dan merupakan sesuatu yang sudah 

ada, sehingga penulis tinggal memanfaatkanya untuk melengkapi data-

data yang diperoleh dari observasi.
4
 Penulis mengumpulkan data 

berupa dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. Dokumen yang digunakan berkaitan dengan bagaimana 

efektifitas pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi untuk Mencapai Perdamaian dalam Perkara Cerai Gugat. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis disini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dalam suatu analisa yang 

berasal dari pernyetaan responden secara tertulis atau lisan serta yang 

                                                 
4
 Lexy J Moleong, 2005, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

hal. 162 
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diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif kualitatif itu 

sendiri merupakan suatu cara mendeskripsikan dan menganalisa secara 

actual, sistematis dan akurat mengenai data yang diteliti, yang telah 

diperoleh dilapangan berupa (kalimat-kalimat) kemudian menampilkan 

gambaran objektif dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan.
5
 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulis membagi dalam IV (empat) BAB, dengan 

harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu untuk mengetahui dan 

memahami. Sehingga mampu mempunyai lebih atas kesatuan ide tersebut. 

Adapun sistematika penulis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini mencakup uraian latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti seperti perkawinan dan 

perceraian, cerai gugat, pengertian mediasi, prosedur mediasi, dan 

efektifitas hukum. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dengan 

                                                 
 

5
Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta.  PT Raja Grafindo 

Persada. Cetakan Kelima, Hal.72. 
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menguraikan prosedur mediasi, efektifitas pelaksanaan mediasi 

dalam mencapai perdamaian, serta faktor penghambat 

pelaksanaan mediasi untuk mencapai perdamaian dalam cerai 

gugat. 

BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penulisan hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran-saran 

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar 

pustaka yang dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 


