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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah SWT, dibekali keinginan untuk 

melakukan pernikahan, karna pernikahan itu sendiri termasuk salah satu 

faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ummat manusia di muka 

bumi. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu 

keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasar ketuhanan yang maha esa. Hal 

ini sangat sesuai dengan rumusan yang ada dalam undang-undang nomor 1 

tahun 1974 bab perkawinan. 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Berangkat dari kerangka tersebut, pernikahan di artikan mīs̍āqan galīz̩ā (akat 

yang sangat kokoh) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
2
 Ikatan yang kuat dan tujuan yang mulia yang hendak 

dicapai oleh pernikahan menjadikan institusi  ini sangat patut dipertahankan, 

sebagaimana pula Allah SWT membenci perceraian, meskipun hal itu halal 

berdasarkan hadist dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, secara marfu’ yang 

menyatakan. 

ِ تََعالَى الطهََلقُ  3أَْبَغُض اْلَحََلِل إِلَى َّللاه
 

                                                           
1
 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1Tentang  Perkawinan  

2
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 

3
 Ibnu Hajar al ‘Asqolani, Bulūgh al-Marām, cet. 2, (Indonesia Haramain),. hlm. 231  
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“Sesuatu yang Halal tapi dibenci Allah adalah perceraian” [H.R Abu Daud 

dan Hakim]. 

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, menghalalkan 

sebuah penceraian, namun perkara ini merupakan hal yang paling dibenci 

oleh Allah SWT. Akan tetapi dalam realita masyarakat dewasa ini, angka 

penceraian semakin memuncak (tinggi). Terbukti dari banyaknya kasus 

gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan khususnya pengadilan 

agama, penceraian tidak dapat terjadi sebelum pengadilan agama 

memutuskan secara resmi. 

Dalam negara hukum, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang sangat berperan menjawab problematika atas 

segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyaratakat. Peradilan dapat 

dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.
4
 

Sebelum masuk pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua 

belah pihak yang berperkara, dalam konteks penceraian, adalah suami dan 

istri yang menjadi pihak.  

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan adanya is̍lāh atau damai, yang 

dilakukan oleh ḥākām. Dalam istilah, is̍lāh yaitu:  memutuskan suatu 

persengketaan. Sedangkan menurut syara’ suatu akad yang ditujukam untuk 

menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.   

Firman Allah dalam Qs Al-hujurat ayat 10 :  

َ لََعلهُكۡم تُۡرَحُموَن    إِنهَما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِۡخَوٞة فَأَۡصلُِحوْا بَۡيَن أََخَوۡيُكۡمۚۡ َوٱتهقُوْا ٱَّلله

                                                           
4
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 229.   
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Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yang bertengkar atau beperkara 

maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil 

dan benar, sebab Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
5
 

Upaya mendamaikan pihak yang berperkara di peradilan agama disebut 

dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator 

yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian.
6
 Dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
7
 Dalam undang-

undang No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Mediasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam sistem 

hukum di Indonesia, yakni diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan 

PERMA No. 1 tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Didalam ketentuan 

PERMA tersebut di atur bahwa setiap perkara sengketa perdata yang masuk 

di Pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur 

                                                           
5
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, cet 

ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. 
6
 Dalam Pasal 1 Perma Nomor.1 Tahun 2016 Disebutkan Mediasi Adalah Cara 

Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Perundingan Untuk Memperoleh Kesepakatan Para Pihak 

Dengan Dibantu Oleh Mediator. 
7
 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), tentang prosedur mediasi,  di 

pengadilan agama blitar 
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penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa 

oleh sistem hukum yang ada untuk mau berdamai terlebih dahulu, dengan 

cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhiri 

perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. 

Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki 

kepentingan apapun, sehingga harapannya mampu mengakomodir 

kepentingan-kepentingan para pihak untuk dicarikan solusi jalan keluar 

melalui musyawarah atau perundingan bersama. Dengan demikian tujuan 

utama mediasi adalah kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa 

dengan consensus dan saling mengakomodasi kepentingan masing-masing. 

Hal ini sangat menarik untuk dikaji dari proses dan ketentuan mediasi 

akhir-akhir ini adalah lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016, ada beberapa 

ketentuan mediasi yang berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan pada 

PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa  poin  penting  dalam  PERMA  

No.  1  Tahun  2016  yang  berbeda   dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. 

Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari 

menjadi 30 hari terhitung sejak di tetapkannya jadwal mediasi oleh majelis 

hakim.
8
 Hal yang demikian ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa 

mengapa jangka waktu mediasi di Pengadilan dirubah menjadi lebih singkat 

dengan hanya 30 hari. Padahal fakta di lapangan menyatakan bahwa 

meskipun para pihak sudah diberi jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai 

PERMA No. 1 Tahun  2008 kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang 

                                                           
8
 Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 

Agama Blitar 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28375/node/630/peraturan-ma-no-01-tahun-2008-prosedur-mediasi-di-pengadilan
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bersengketa tidak bisa didamaikan, sehingga mediasi selama jangka waktu 40 

hari tersebut dinyatakan gagal.  

Fenomena seperti yang di atas sebenarnya umum terjadi di berbagai 

pengadilan, sebab mereka menganggap bahwa sebenarnya jangka waktu 40 

hari dirasa kurang untuk bisa meyakinkan para pihak untuk mau berdamai. 

Hal ini diamini pula oleh beberapa  hakim yang bertugas sebagai mediator di 

pengadilan agama, yang menyatakan bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari 

mediasi masih dirasa kurang.
9
 Lalu mengapa kini ketentuan tersebut dirubah 

di PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menjadi hanya 30 hari saja, padahal 

jangka waktu 40 hari di PERMA sebelumnya saja masih dirasa kurang oleh 

beberapa pihak. Dengan terbitnya PERMA terbaru tersebut, maka secara 

otomatis harus di berlakukan di seluruh lembaga peradilan di seluruh 

indonesia, termasuk di pengadilan agama blitar. 

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi 

para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara 

perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan 

secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan 

yang śākināh, māwāddāh, wāroḥmāh serta kekal. Tetapi upaya tersebut 

kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataanya bahwa perkara 

cerai gugat di pengadilan agama blitar yang diupayakan diselesaikan secara 

damai dengan bantuan mediator belum berjalan efektif. Penelitian ini tentu 

ada kaitannya dengan peran, fungsi dan tindakan hakim, mediator, dan 

                                                           
9
 Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H Panitera Muda Pengadilan 

Agama Blitar, Pada 24 Januari 2019 di Ruang Panitera Pengadilan Agama 
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advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan “asas wajib” mediasi 

terhadap kasus di pengadilan agama. 

Melihat proses mediasi dan peran atau fumgsi hakim dan pengacara 

untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, maka teori 

yang peneliti gunakan untuk menganalisis tentang efektivitas hukum dimana 

salah satunya dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, paling tidak tiga 

unsur utama setiap setiap sistem hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-

unsur tersebut sebagai berikut:
10

 

a. Struktur Hukum (Legal Struktur) 

b. Subtansi Hukum (Legal Subtance) 

c. Budaya Hukum (Legal Cultur) 

Dari teori yang dikemukaann Lawrence M. Friedmen di atas bisa menjadi 

salah satu alat ukur dari efektivitas penegakan hukum melalui peran atau 

fungsi dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus di 

pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengadilan 

agama blitar sebagai objek penelitian kaitannya dengan mediasi yang 

dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

peradilan. Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan diatas, mengenai 

latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap permasalahan ini dengan judul “ Efektifitas Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Studi di 

Pengadilan Agama Blitar” 

                                                           
10

 Lawrence M. Friedman, Law and Society, Wirhanuddin, Semarang:  Publishing, 2014, 

hlm. 78 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan hakim mediator dan mediator non-hakim 

pengadilan agama blitar terhadap peraturan mahkamah agung 

(PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi? 

2. Bagaimana efektifitas peraturan MA (PERMA) nomor 1 tahun 2016 

di pengadilan agama  blitar? 

C. Tujuan Dan Kontribusi 

a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pandangan mediator non-hakim dan hakim 

terhadap efektifitas PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan agama blitar. 

2. Untuk mengetahui efektifitas mediasi terhadap penyelesaian 

perkara penceraian di pengadilan agama blitar. 

b. Kontribusi  

1. Memberikan kontribusi keilmuan bagi perguruan tinggi 

khususnya dalam jurusan syari’ah fakultas agama islam 

universitas muhammadiyah malang. 

2. Memberikan kontribusi keilmuan dalam menjelaskan proses 

mediasi kepada masyarakat dalam perkara menyelesaikan 

penceraian berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016. 

D. Penelitian Terdahulu 

hasil penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap beberapa literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun 
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kemukakan beberapa, antara lain:  

Skripsi Astuti yang berjudul “Praktik Mediasi Penceraian (studi PA 

Wonosari Tahun 2009-2010”,
11

 tentang praktik mediasi di PA wonosari dari 

tahun 2009-2010 yang belum sesuai dengan prosedur yang ada dalam 

PERMA No. 1 tahun 2008. Hal tersebut tersebut terjadi karena kurangnya 

skill dan keterbatasan waktu yang dimiliki mediator serta para pihak yang 

bersikeras untuk bercerai.  

Skripsi Fitrizal Widya Pangesti “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Mediasi Perkara Penceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah 

Yurisdiksi Pengadilan Brebes”,
12

 menjelaskan tentang proses penyelesaian 

perkara penceraian melalui sidang keliling yang terdapat sedikit perbedaan 

dalam hal teknis mengenai pembagian tugas hakim. meninjau proses 

mediasi yang ada di Pengadilan Agama brebes dari sudut pandang hukum 

islam. 

Susanti Adi Nugroho Dalam Bukunya “ Mediasi Sebagai Alternatif  

Penyelesaian Sengketa” memaparkan bahwa pengintegrasian mediasi ke 

dalam proses beracara di pengadilan dapat mempermudah tercapainya 

fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, dan sesuai dengan 

tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus. Mahkamah agung sesuai 

dengan kewenangannya, menerbitkan PERMA tentang prosedur mediasi di 

pengadilan. proses mediasi di pengadilan agama ini wajib dilakukan karena 

                                                           
11

 Astuti, “Praktik Mediasi Penceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010), Skripsi 

tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta  (2011) 
12

 Fitrizal Widya Pangesti, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara 

Penceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Brebes” Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta  (2013) 
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landasan PERMA adalah memberdayakan pasal 130 HIR/154 RBg. Tidak 

menjalankan mediasi akan berakibat putusan menjadi batal.
13

  

Hasil penelusuran dari berbagai literatur tersebut, penyusun merasa 

belum ada karya ilmiyah yang membahas secara khusus dan berkaitan 

langsung dengan obyek pembahasan dalam skripsi ini. Dengan ini penyusun 

skripsi ini dapat melengkapi penyusun-penyusun yang telah ada,dan berguna 

begi peneliti lain yang akan meneliti lebih dalam sebagai kajian karya 

ilmiyah skripsi. 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan 

1. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang bersifat survey dengan 

melakukan wawancara kepada hakim yang ditunjuk sebagai hakim 

mediator dan para pihak yang berperkara.  

Penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi pustaka yaitu 

penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca, 

menelaah dan memeriksa bahan-bahan yang ada di perpustakaan
14

, 

guna memproleh data yang valid dan dapat di pertanggung 

jawabkan. 

2. Adapun pendekatan dalam kajian ini peneliti secara spesifik lebih 

bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk 

memproleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data 

                                                           
13

 Susanti Adi Nugroho Dalam Bukunya  Mediasi Sebagai Alternatif  Penyelesaian 

Sengketa, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009 ), hlm. 186. 
14

 Dudung Abdurrahman,  Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), hlm. 7  
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yang sangat teliti mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal 

ini untuk menggambarkan pengaturan prosedur mediasi 

berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016. 

b. Sumber Data 

1. Sumber Primer 

 Dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti 

sendiri selama penelitian,
15

 yaitu di Pengadilan Agama Blitar. 

Data ini dikumpulkan melalui wawancara (interview) hakim 

mediator, observasi yang didapatkan di Pengadilan Agama Blitar. 

2. Sumber Sakunder  

 Data sakunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi 

tentang bahan pendukung primer.
16

 Data sakunder ini diperoleh 

dari artikel ilmiyah, internet dan beberapa hasil penelitian yang 

berhubungan dengan perkara penceraian yang berhasil dimediasi 

dan dikumpulkan.  

c. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Wawancara, karna dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, maka tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah dengan melalui metode wawancara. Wawancara ini 

dilakukan pada pihak yang menangani proses mediasi yakni hakim 

mediator. Dan melakuakan observasi langsung ke pangadilan 

                                                           
15

 Modul Perancangan Undang-Undang, (Jakarta: Sekretaris Jenderal DPR RI, 2008). 

hlm. 7  
16

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008 ), 

hlm. 35  
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agama blitar. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan peneliti dengan cara 

pengumpulan data yang diperoleh dari dokument-dokument yang 

ada di Pengadilan Agama Blitar berkaitan dengan fokus penelitian 

dan berkaitan dengan subyek maupun obyek yang akan diteliti. 

Dokumnet yang penulis teliti adalah dokument-dokument yang 

menerangkan hasil-hasil pelaksanaan mediasi di pengadilan agama 

blitar mengenai PERMA nomor 1 tahun 2016 sampai hingga 

sekarang, serta arsip dokument lain yang terkait dengan penelitian 

skripsi ini. 

d. Tehnik Analisis Data 

 analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan 

mendeskripsikan hasil wawancara yang diproleh di pengadilan agama. 

Sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpuan yang objektif, logis, 

konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis 

dalam penelitian ini.   

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam Penyususnan Proposal Ini Penulis Memberikan Gambaran Untuk 

Mempermudah Mengetahui Isi Keseluruhan Dari Proposal Skripsi, Maka 

Disusun Suatu Sistematika Penulisan Sebagai Berkut : 
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Bab I Merupakan Bab Pendahuluan Yang Berisikan Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kontribusi, Penelitian Terdahulu, 

Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Membahas Tentang Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, 

Tujuan Dan Manfaat Mediasi, Proses Mediasi, Prinsip-Prinsip Mediasi Serta  

Peran Dan Fungsi Mediator, Teori Efektifitas.  

Bab III Merupakan Analisis Terhadap Pokok Permasalahan Dalam 

Skripsi Ini,  Tentang Efektifitas Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 

Di Pengadilan Agama Blitar. 

Bab IV Merupakan Penutup Yang Berisi Kesimpuan Dan Saran Dimana 

Kesimpulan Dan Saran Tersebut Merupakan Jawaban Dari Pokok 

Permasalahan Yang Diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


