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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan
1
 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah    

2
(ketenangan, kenyamanan dan kesenyawaan antara suami dan istri). Dalam 

pengertian bahasa  Arab, nikah berasal dari kata: nakaha-yankihu-nikahan, artinya 

bergaul atau bercampur. Menurut syara’, nikah ialah akad (perjanjian) yang 

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan 

mahram (sedarah), sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.
3
 

Dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi permasalahan antara 

suami dan istri. Tak jarang suami/istri mengeluh dan mengadu kepada 

keluarganya, orang lain atau teman akrab yang dipercayainya. Hal tersebut terjadi 

karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari salah satu pihak atau 

permasalahan lainnya, yang dapat mengakibatkan suatu perselisihan di antara 

keduanya (suami-istri).
4
Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada 

putusnya ikatan perkawinan (perceraian). 

 Dimungkinkan, sebab dari perceraian adalah syiqaq (terjadinya 

perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami-istri). Namun, jauh 

sebelumnya dalam (Q.S. An-Nisa’: 35) Allah Swt memerintahkan bahwa jika 
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dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah 

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

dari keluarga perempuan. Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa salah satu cara 

menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami/istri, yaitu dengan jalan 

mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk 

membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Dewasa ini Mahkamah Agung 

sudah mengatur lebih jelas tentang prosedur mengenai hal mediator di lembaga 

Peradilan Agama Islam. 

Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh 

hakim di jadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini, 

yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama menerapkan 2 (dua) Lembaga Damai Pasal 130 HIR/154 RBG yang 

kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Perma (Peraturan Mahkamah 

Agung) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

sebagaimana telah diganti dengan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 

Tahun 2008.
5
 

Setelah dipahami secara ringkas mengenai keberadaan mediasi dalam 

tatanan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum acara Perdata Umum dan 

Perdata Agama, maka setidaknya ada benang merah (win-win solusion) antara 

keduanya yang sama-sama menghendaki penyelesaian perselisihan oleh pihak 

ketiga yaitu mediator.  
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Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah 

sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 130 HIR dan 

Pasal 154 RBG yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak sekaligus 

menjadikan pijakan utama dalam memediasi. 

Pembahasan lembaga damai secara menyeluruh dalam hukum acara, 

memberikan pengertian bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk 

mencapai upaya damai. Dimungkinkan pula ketika perkara sudah berlangsung 

pada tahap berikutnya (pembuktian misalnya), perdamaian dapat terjadi apabila 

masing-masing pihak menghendakinya. Dari sudut pandang materiil, mediasi 

pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan 

berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. Oleh karenanya wajar 

apabila dikatakan tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi 

mengedepankan bargaining position dengan memberikan tawaran nilai dari 

masing-masing pihak. Adapun hukum, merupakan salah satu bagian dari hukum 

perkawinan mengenai perceraian dengan alasan syiqaq.  

Mahkamah Agung memerintahkan agar semua hakim yang menyidangkan 

perkara dengan sungguh-sungguh, bersikap hati-hati, penuh rasa tanggungjawab, 

dan teliti dalam mengupayakan perdamaian, serta mengusahakan mempersulit 

perceraian bilamana masih ada harapan untuk damai. Dengan perihal di atas 

harapannya adalah menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga. 

Peneliti mengambil topik “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan”, karena diharapkan 

mediasi menjadi langkah win-win solution bagi yang berperkara. Fenomena angka 

perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Kabupaten Magetan sangat fantastik 
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meningkat setiap tahunnya, atas dasar berbagai macam latar belakang 

permasalahan yang dihadapi. Sudah menjadi kewajiban Pengadilan Agama 

Kabupaten Magetan untuk meminimalisir dan membendung semaksimal mungkin 

jumlah perceraian yang semakin meningkat. Dengan demikian, jalur mediasi 

diharapkan menjadi solusi tepat untuk pemecahan perkara perceraian dengan 

menggunakan pihak ketiga yang netral, dapat memberikan pelayanan yang adil 

dan seimbang kepada para pihak.  

Berikut data yang menunjukkan jumlah angka perceraian di tahun 2011 

dan tahun 2012 di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, jumlah laporan 

perkara yang masuk pada tahun 2011 sejumlah 1275 kasus, hanya 73 perkara 

yang dicabut. Diantara jumlah perkara tertinggi yaitu cerai gugat dengan jumlah 

736 perkara, dan jumlah perkara tertinggi kedua yaitu cerai talak dengan jumlah 

415. Adapun jumlah penyebab perceraian di atas, tertinggi utama yaitu tidak ada 

keharmonisan rumah tangga dengan jumlah 437 sebab, dan penyebab tertinggi 

kedua yaitu tidak adanya tanggung jawab dengan jumlah 415. 

Kemudian dibandingkan dengan tahun 2012 sejumlah 1410 perkara yang 

masuk hanya 69 perkara yang dicabut. Di antara angka perkara paling tinggi yaitu 

tetap pada cerai gugat dengan jumlah 830 perkara, dan perkara tertinggi kedua 

yaitu perkara cerai talak dengan jumlah 459. Adapun jumlah penyebab perceraian 

di atas, tertinggi utama yaitu tidak adanya tanggung jawab dengan jumlah 491, 

sebab kedua tidak ada keharmonisan rumah tangga dengan jumlah 449 sebab.
6
 

Hal di atas menurut peneliti adalah sebagai dampak dari kurang 

maksimalnya peranan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Kabupaten 

Magetan dengan dalih hal sebagai berikut: 
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1. Proses mediasi sudah berjalan sejak diberlakukan peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 

Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diganti 

dengan Perma Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

sudah dimulai. Namun masih ada kendala dibenak hakim mediator, proses 

mediasi, lokasi (sarana dan prasarana), biaya, dan waktu yang masih jauh dari 

harapan asas-asas mediasi.  

2. Banyaknya hakim dalam Pengadilan Agama Kabupaten Magetan yang belum 

bersertifikat mediator. Meskipun dari pasal 9 ayat 3 telah dijelaskan tentang 

pengecualian untuk mediator sebuah Lembaga Peradilan Agama yang belum 

bersertifikat mediator, tetapi diperbolehkan untuk memediasi. Namun hal ini 

menurut peneliti tidak mengurangi maksud dari diberlakukannya pasal tersebut 

di bawah. Mengingat semakin meningkatnya kasus perceraian dan sebab-

sebabnya, maka, alangkah lebih baiknya bilamana problematika kasus 

perceraian yang kian meningkat tiap tahunnya diimbangi dengan kualitas 

hakim mediator yang terampil dan profesional, dengan mengikuti pelatihan 

mediasi sekaligus mendapatkan sertifikat mediator sebagai bentuk legalitas dari 

Mahkamah Agung. Sebagaimana acuan yang dikeluarkan oleh Ketentuan Pasal 

5 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:  

“Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 3 dan pasal 11 

ayat 6, setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya 

wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang memperoleh 

akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.”
7
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Padahal, keberhasilan mediator sedikit banyaknya juga ditentukan oleh 

perananan dalam bentuk ketrampilan, dan keprofesionalan mediator dalam 

memediasi (mendamaikan) khususnya perkara perceraian, sehingga bila upaya 

perdamaian terlaksana, maka menjadi suatu berita kebanggaan tersendiri dan 

sekaligus kesuksesan dalam benak masyarakat, khususnya keluarga mereka yang 

berperkara.Sehingga, mempunyai nilai keluhuran tersendiri dalam membawa 

keharmonisan suatu keluarga dimasa mendatang. 

Peneliti tertarik untuk memilih Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

sebagai lokasi penelitian karena beberapa sebab diantaranya: 

a. Dari jumlah perkara perceraian yang peneliti amati 2 tahun terakhir 

yaitu 2011 sejumlah 1151 perkara, dan 2012 sejumlah 1289 perkara, 

telah dinyatakan dimediasi secara keseluruhan. Hal ini menurut 

peneliti sangat fenomenal, karena tidak seimbang bila dibandingkan 

dengan jumlah hakim mediator yaitu hanya 8 orang, belum lagi 

masing-masing hakim mediator berperan ganda dengan hakim  

persidangan, yang mana proses persidangan harus didahulukan dan 

lebih tepat waktu.  

b. Minimnya hasil perdamaian yang terjadi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Magetan yang peneliti amati 2 tahun terakhir dibandingkan 

jumlah perkara perceraian yang masuk. Berikut keterangannya: 

No   Jumlah perkara perceraian 

pada tahun 2011 

Dibandingkan dengan jumlah 

perceraian yang dicabut (berhasil 

dimediasi atau faktor lain) 

1 1151 perkara 75 perkara  

No   Jumlah perkara perceraian 

pada tahun 2012 

Dibandingkan dengan jumlah 

perceraian yang dicabut (berhasil 

dimediasi) 

2 1289 perkara 69 perkara  
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c. Sekaligus peneliti ingin mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan 

program, dan problematika (hambatan-hambatan) mediator dalam 

memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Magetan, sekaligus peranan mediator dalam mediasi kasus perceraian 

di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Harapannya, peneliti dapat 

memberikan kontribusi yang berarti berupa saran sekaligus solusi 

dalam hal mediasi sesuai peranan dan fungsinya yaitu lembaga 

perdamaian dan sarana pemersatu ikatan keluarga yang diujung 

perpecahan.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

pembahasan tesis ini adalah: 

1. Bagaimana peranan mediator dalam memediasi kepada disputant (pihak yang 

berperkara) kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan? 

2. Apa hambatan-hambatan mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana peranan mediator dalam 

memediasi kepada disputant (pihak yang berperkara) kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

2. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan apa saja hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Dari perspektif akademik: diharapkan dapat melengkapi buku-buku yang 

membahas tentang kebijakan Mahkamah Agung dalam peningkatan peran 

mediasi dalam menyelesaikan masalah perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan.  

2. Dari perspektif fungsional: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai peta awal untuk melihat proses mediasi dan faktor penghambat proses 

mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

Berangkat dari berbagai fenomena permasalahan perceraian yang adapada 

masing-masing Pengadilan Agama seluruh Indonesia saat ini, hampir masing-

masing Pengadilan Agama terjadi peningkatan, dengan tinjauan data sekaligus 

dari berbagai penelitian, ternyata mengalami persamaan problematika, hanya 

beberapa yang berbeda, seperti masih berlakunya hukum adat yang sangat kental 

dan berlaku, seperti pelaksana mediasi (mediator) di wilayah Madura ada yang 

masih memberlakukan lurah (Kepala Desa) sebagai mediator.  

Namun perbedaan antara tesis ini dengan karya ilmiah tersebut di bawah  

adalah metode pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator, jumlah nominal yang 

membedakan pada masing-masing kasus perceraian, jumlah disputant kasus 

perceraian yang berhasil didamaikan karena peranan hakim mediator dalam proses 

mediasi, khususnya kasus perceraian yang termasuk ranah perdata, problematika 

(hambatan-hambatan) dan sarana-prasarana yang ada.  

Sekaligus hal di atas dijadikan fokus untuk penelitian tesis ini. Berikut 

merupakan penelitian/kajian yang terdahulu yang penulis dapatkan: 
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1. Lukman Habib dengan skripsinya yang berjudul ”Efektifitas Mediasi dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Jombang). Tujuan umum yang diteliti adalah:  

a. Dilihat dari segi efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2008 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama belum sepenuhya 

efektif, karena instrumen penunjang untuk tercapainya tujuan peraturan 

tersebut belum maksimal. Mediasi sebagai bagian dari hukum acara, sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Demikian halnya dengan 

perkara perceraian dengan kumulasi gugatan lainnya, mediasi diperlukan 

untuk menentukan tawaran nilai, atau bentuk gugatan materi/immateri 

lainnya dalam kumulasi gugatan tersebut.  

b. Hambatan dalam pelaksanaan proses mediasi adalah pada perkara 

perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim 

akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui 

proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan murah,dan untuk membuat mediasi lebih efektif dalam mendamaikan 

pasangan suami istri yang akan bercerai dibutuhkan seorang mediator yang 

mempunyai kemampuan tersendiri dibidangnya. 

2. Imade Suryawandengan Tesisnya yang berjudul “Efektivitas Peraturan 

Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam 

Perkara Perceraian Bagi Umat Hindu di Bali”secara garis besar hasil 

penelitian ini adalah: bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 

mediasi dalam perkara perceraian umat Hindu di Bali adalah belum efektif, hal 

ini terjadi karena jumlah perkara perceraian selalu terjadi peningkatan dan 

jumlah yang berhasil yang didamaikan sangat kecil di bawah sepuluh persen, 
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sehingga tidak mampu menekan menumpuknya perkara ke tingkat Mahkamah 

Agung. Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya 

Perma  No. 01 Tahun 2008 tersebut ada 5 faktor yaitu hukum, penegak hukum, 

sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, akan tetapi yang paling besar 

pengaruhnya adalah faktor kesadaran masyarakat dan kebudayaan. 

3. Tesis Hermin Sriwulan yang berjudul “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

(ditinjau dari teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman)”. Dalam 

kesimpulan tesisnya dinyatakan, bahwa dalam rangka Mediasi di Pengadilan 

Agama disadari dari realita yang terjadi selama ini, upaya perdamaian yang 

dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan kurang begitu efektif dan 

terkesan formalistik belaka, karena berikut alasannya: 

a. Suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan 

psikologis masing-masing pihak bersengketa sehingga sulit mencari titik 

temu penyelesaian sengketa secara damai.  

b. Pemeriksa persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara 

yang berlaku sehingga nuansa mengadili terasa daripada nuansa 

pemufakatan. 

c. Memeriksa kembali fakta dan peristiwa yang telah terjadi, sehingga 

cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik. Tidak 

mungkin melakukan kaukus (pertemuan yang dihadiri oleh salah satu pihak 

berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) Mediasi dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2008 setelah dianalisa dengan teori sistem hukum Lawrence M 

Friedman menjadi tidak relevan diberlakukan pada perkara perceraian di 
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Pengadilan Agama, mengingat perceraian adalah perkara khusus yang 

menyangkut persoalan personal dan perasaan suami dan istri. Perlu adanya 

aturan yang mendukung yang dapat melengkapi perma tersebut.  

Selama ini perkara perceraian yang berhasil didamaikan hingga tahun 

2007, hanya sebanyak 5% saja yang berhasil dimediasi. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor: Dari perspektif subtansi hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2008 tidak disebutkan mengenahi kriteria keberhasilan mediasi, sehingga 

mediator tidak mempunyai acuan yang jelas tentang keberhasilan mediasi. Dalam 

Perma 1 Tahun 2008 hanya dijelaskan tentang kegagalan mediasi, yaitu apabila 

dua kali berturut-turut termohon dan tergugat tidak menghadiri mediasi. Dari 

perspektif struktur hukum, bahwa tidak semua mediator dalam perkara perceraian 

adalah mediator yang memiliki ketrampilan yang diharapkan dapat bertindak 

sebagai fasilitator yang handal, terbukti dengan banyaknya perkara perceraian 

yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya mediasi. Dari perspektif budaya 

hukum, bahwa suami istri yang datang ke pengadilan adalah pasangan yang sudah 

memiliki permasalahan yang sudah sangat parah, sehingga para pihak sangat sulit 

untuk berdamai. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Agar penyusunan tesis ini terarah dan sistematis, maka penulis membuat 

susunan dalam tesis ini sebagai berikut:  

Bab Pertama; meliputi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu dan sistematika pembahasan. 
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Bab Kedua; meliputi tinjauan pustaka yangdi antaranya mencakup pengertian 

mediasi, latar belakang munculnya mediasi di Indonesia, model-

model mediasi, prinsip-prisip mediasi, tahap-tahap mediasi, 

teknik mediasi, jenis mediasi, orang yang berhak menjadi 

mediator, perilaku mediator, tahapan mediasi, asas-asas umum 

dalam proses mediasi. 

Bab Ketiga; menjelaskan tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, 

sumber data, subyek penelitian dan gambaran objek penelitian. 

Bab Keempat; mencakup paparan pembahasan meliputi gambaran umum 

Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, sejarah Pengadilan 

Agama, letak Geografis Wilayah Kabupaten Magetan, kondisi 

demografi Kabupaten Magetan, struktur organisasi Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan, daftar hakim mediator di Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan, tabel perkara di Pengadilan Agama 

Kabupaten Magetan Tahun 2011 dan 2012, peranan mediator 

memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Magetan, proses persidangan perceraian. Hakim mediator dalam 

memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Magetan, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten 

Magetan. 

Bab Kelima;  Bab ini akan mengakhiri penyusunan penelitian ini yang nantinya 

akan berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan dikembangkan 

berdasarkan seluruh hasil kajian sedangkan saran dikembangakan 

berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian. 


