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ABSTRAK
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator. Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaiakan sengketa antara
para pihak dengan melibatkan pihak ketiga. Dari itu Pengadilan Agama
memberikan saran untuk para pihak agar angka perceraian di Pengadilan Agama
berkurang, maka di aturlah didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1
Tahun 2016 Prosedur Mediasi.
Adapun yang menjadi masalah pokok dalam Penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan bagaimana upaya mediator
apabila Mediator tidak berhasil.
Penelitian ini menggunakan metode penilitian hukum sosiologis
empiris/observasi (observational research)yang bersifat deskriptif analisis dengan
cara survei, lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam
rangka menjawab permasalahan skripsi ini di wilayah Pengadilan Agama
Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama
Pekanbaru dan mewawancarai para pihak yang berperkara. Metode penarikan
kesimpulan yang digunakan dengan cara induktif yaitu menggabungkan dalil-dalil
yang khusus ke umum.
Adapun hasil penelitian mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru belum
berjalan dengan baik dan belum terpenuhi menurut Peraturan Mahkamah Agung
No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan hal ini dapat dilihat
pada perkara Tahun 2017 dari 1956 perkara yang dimediasi hanya 25 perkara saja
yang berhasil dan 495 perkara yang tidak berhasil, hal ini dibuktikan dengan data
yang penulis dapatkan dan dapat dilihat dari faktor-faktor para pihak yang
berperkara kedua belah pihak sudah sama-sama menghendaki perceraian, salah
satu pihak sangat kuat untuk bercerai, bila pihak Penggugat/Pemohon sudah tidak
bisa memaafkan pihak Tergugat atau Termohon.
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ABSTRACT

Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process
to obtain agreement between the parties assisted by a mediator. The purpose of
mediation is to settle disputes between parties by involving third parties. From
that the Religious Court provided advice to the parties so that the divorce rate in
the Religious Court was reduced, then it was arranged in the Supreme Court
Regulation (PERMA) No. 1 Year 2016 Mediation Procedure.
The main problem in this research is how the implementation of
mediation in the Pekanbaru Religious Court based on Supreme Court Regulation
No. 1 of 2016 and how the mediator attempts if the Mediator is unsuccessful.
This study uses the method of empirical sociological law / observation
(observational research) which is descriptive analysis by survey, the location
selected as a place to conduct research in order to answer the problem of this
thesis in the Pekanbaru Religious Court area, researchers conducted interviews
with Pekanbaru Religious Court Judges and interviewing litigants. The method of
drawing conclusions is used in an inductive way, namely combining the
arguments that are specific to the public.
The results of the mediation research in the Pekanbaru Religious Court
have not gone well and have not been fulfilled according to Supreme Court
Regulation No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. This can be
seen in the case. In 2017 from 1956 cases mediated only 25 cases were successful
and 495 cases which is not successful, this is evidenced by the data the author gets
and can be seen from the factors of the parties who litigate both parties have both
wanted divorce, one party is very strong to divorce, if the Plaintiff / Applicant is
unable to forgive Defendant or Respondent.

xiii

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil’alamin, penulis bersyukur ke hadirat Allah SWT,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan, sehingga pada
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan
Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2017 Berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan”
Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau. Selama menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan
bantuan, bimbingan, arahan, dan petunjuk dari banyak pihak baik secara langsung
maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi S.H. M.C.L sebagai Rektor Universitas
Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan
penulis untuk kuliah di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral

S.H M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau juga sekaligus sebagai Pembimbing I yang
telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan pengoreksian selama
proses penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H M.H Sebagai Wakil Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau juga sekaligus sebagai Pembimbing II

xiv

Yang telah mengajarkan penulis ilmu yang bermanfaat, memberikan
arahan, bimbingan serta pengkoreksian skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani S.H M.H Sebagai Kabag Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau, penulis mengucapkan terima kasih
karena telah mengajarkan penulis ilmu yang bermanfaat, memberikan
arahan, bimbingan terutama Judul dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajarkan penulis
selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau yang telah memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada penulis
selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Para Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru Bapak Drs. H.
Barmawi M.H, Dr. Drs. Syaifuddin S.H M.H Hum, Bapak Panitera
Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, Bapak Fakhriadi S.H M.H.
8. Untuk kedua orang tua penulis ayah Muhammad Arifin dan ibunda
tercinta

Yuningsih, terimakasih telah membesarkan dengan penuh

kasih sayang, mencukupi kebutuhan pendidikan mulai jenjang dasar
sampai keperguruan tinggi, memberikan dukungan baik moril maupun
materil,

selalu

memberikan

semangat

kepada

penulis

untuk

menyelesaikan tugas akhir ini, serta selalu mendo’akan penulis untuk
dilancarkan meraih cita-cita terimakasih untuk ayah dan ibu yang tak
terhingga, untuk tidak pernah sanggup penulis membayar jasa-jasa
kedua orang tua.

xv

9. Untuk Mas Bagus Fahmi Weisarkurnai S.Ikom terimakasih telah
menjadi mas terbaik memberikan nasehat-nasehat, dorongan untuk
penulis agar menyelesaikan Skripsi ini, juga memberikan motivasi
untuk mengejar cita-cita dan menyemangati saat awal dibangku kuliah
sampai akhir, terimakasih telah menjaga dan menyayangi penulis dari
kecil sampai dewasa.Dan untuk Indra Gunawan terimakasih untuk waktunya
karena selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi
ini.
Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhinggakepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara materil maupun materil dalam
penulisan skripsi ataupun pada masa perkuliahan. Semoga bantuan yang telah diberikan
kepada penulis akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah yang Maha Esa.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari
segi penulisan maupun materi pembahasan. Oleh sebab itu penulis harap adanya kritikan
dan saran yang sifatnya membangun untuk masukan guna kesempurnaan Skripsi ini,
semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi orang lain.
Pekanbaru, Januari 2019
Penulis

Bella Monica S. Y

xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
SURAT PERNYATAAN ............................................................................. ii
BERITA ACARA BIIMBINGAN SKRIPSI ..............................................iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI ........................................... iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I ...................... v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II ..................... vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI ................... vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU ...............................................................viii
ABSTRAK .............. . ..................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI ........... . ..................................................................................... xi
DAFTAR TABEL... . .................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 19
D. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 20
E. Konsep Operasional ......................................................................... 33
F. Metode Penelitian ............................................................................ 34
BAB II TINJAUAN UMUM ..................................................................... 40
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama ................................ 40

xvii

B. Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Mahkamah Peraturan Mahkamah
Agung No.1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .................. 54
C. Tinjauan Umum Terhadap Mediasi di Pengadilan Agama
Pekanbaru . .................................................................................... 67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 71
A. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Pekanbaru Tahun 2017 Ditinjau dari Peraturan Mahkmah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 ..................................................................... 71
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Para Pihak
yang mengajukan Perkara Perceraian ............................................ 84
BAB IV PENUTUP .................................................................................... 87
A. Kesimpulan .................................................................................... 87
B. Saran ......... . .................................................................................... 88
DAFTAR PUSTAKA

xviii

DAFTAR TABEL
Tabel I.1

Kasus yang masuk dan diselesaikan dengan Mediasi di
Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017 ................................ 11

Tabel II.2 Populasi dan Responden.............................................................. 28
Tabel II.1 Jumlah Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Pekanbaru
Kelas I A......................................................................................36
Tabel III.1 Jawaban Responden tentang adanya pemaksaan tentang
Mediasi Manfaat Mediasi.............................................................59
Tabel III.2 Jawaban Responden yang Mengetahui/ Tidaknya PERMA No.
1 Tahun 2016...............................................................................61
Tabel III.3 Jawaban responden tentang upaya damai yang dilakukan
Mediator.......................................................................................65
Tabel III.4 Jawaban responden tentang fasilitas Mediasi di Pengadilan
Agama Pekanbaru........................................................................66
Tabel III.5 Jawaban responden tentang fasilitas Mediasi di Pengadilan
Agama Pekanbaru.........................................................................68
Tabel III.6 Jawaban responden tentang penggunaan jasa pengacara
di perkara perceraian...................................................................69
Tabel III.7 Jumlah Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.........72

xix

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan Hapus, jikalau satu pihak meninggal, Selanjutnya ia hapus
juga jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak
yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya
dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan
perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Didalam perkara perceraian,
perceraian terbagi dua, yaitu perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan
cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut cerai gugat. Perceraian
yang diajukan oleh suami atau disebut dengan cerai talak pihak yang
mengajukannya disebut sebagai pemohon atau suami dan lawannya disebut
sebagai termohon atau istri, sedangkan perceraian yang di ajukan oleh istri atau
cerai gugat pihak yang mengajukannya disebut penggugat atau istri dan lawannya
disebut sebagai tergugat atau suami. Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk
permohonan tetapi pada hakekatnya adalah kontensius, karena didalamnya
mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara
kontensius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan
keadilan (Hanifah, 2014, hal. 66)
Sebagaimana dipahami pendapat J. Van Kan dan J. H. Beekhuis hukum
ialah kelompok norma-norma yang bersifat paksaan, atau dengan perkataan lain,
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kelompok pergaulan hidup yang mempunyai unsur mengikat. (Maramis, 2014,
hal. 13)
Berdasarkan

pendapat

yang disampaikan

oleh

Soekanto

Hukum

merupakan suatu aturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki sanksi berat
apabila dilanggar. Kedamaian itu terwujud karena ada keserasian dan kenyamanan
. Oleh karenanya, Orang yang berdamai secara tidak langsung ia merasakan
hadirnya hukum yang telah melindunginya. (Soekanto, 1987, hal. 65)
Peradilan dapat diartikan juga sebagai tempat terakhir mencari keadilan
dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang
berfungsi dan berperan menegakkan keadilan dan kebenaran (to the justice and
the truth) (Harahap, 2008, hal. 229)
Hukum bukan hanya untuk dipahami saja, melainkan untuk dilakukan dan
diikuti. Masyarakat juga berhak mendapatkan hak nya dalam memperoleh
perlindungan hukum.
Dalam hal menyelesaikan permasalahan aturan yang tidak tepat dan tidak
pasti sehingga timbullah solusi penyelesaian dalam suatu masalah dengan jalur
berdamai. Di Hukum Acara Perdata di atur cara berdamai “Pasal 130 Herziene
Inlandsch

Reglemen

(selanjutnya

di

sebut

HIR)

maupun

Pasal

154

Rechtreglement Voor de Buingstenwesten/selanjutnya di sebut sebagai R.B.g)
kedua Pasal di maksud mengenal dan menghendaki Penyelesaian sengketa
melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR” :
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“Jika pada hari yang sudah ditetapkan pihak yang bersangkutan datang,
maka Pengadilan Negeri pada saat itu juga mencoba melalui perantaraan Hakim
Mediator yang akan mendamaikan keduanya”. (Tresna, 2005, hal. 110)
Setelah dalam persidangan kedua belah pihak berdamai maka akan
dibuatkan sebuah akte perdamaian. Sesuai dengan dilampirkan di ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. (Tresna, 2005, hlm. 112)
Hukum acara Peradilan Agama adalah segala bentuk aturan undangundang juga Kaidah-kaidah islami yang mana menyelenggarkan seperti apa cara
bertindak di persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana
Pengadilan Agama menyelesaikan perkaranya untuk menegakkan aturan islam
yang mana menjadi kewenangan kekuasaan oleh pihak Pengadilan (Wahyudi,
2014, hal. 21)
Untuk mewujudkan hukum materil tersebut peradilan agama memiliki
aturan khusus yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama orang Islam yang berperkara dan ingin menyelesaikan
perkaranya maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama sedangkan orang
nonmuslim menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri. (Ali, 2006, hal. 92)
Peradilan Agama itu sendiri menjadi resmi bagi salah satu di antara empat
lingkungan Peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia
yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(Rasyid H. R., 2013, hal. 5)
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Sedangkan perkara voluntair yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau
perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat
sepihak (ex-partie). (Asikin, 2015, hal. 15)
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengikat laki-laki dan
perempuan secara bersama-sama untuk menjalani kehidupan. Bukan untuk ini
saja, berdasarkan aturan yang resmi bahwasannya perkawinan dianggap sah, jika
sudah di catat nama keduanya di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil
masing-masing domisili kedua belah pihak. Tujuan pencacatan perkawinan adalah
landasan aturan yang berisi hak dan kewajiban dalam keluarga. Adapun usaha
melindungi si isteri dan keturunannya untuk memperoleh hak-hak keluarga contoh
hak atas harta peninggalan. (Nurhadi, 2018)
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,,
putusnya perkawinan dapat karena: kematian salah satu pihak, perceraian,
keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan mengatakan:”Perceraian hanya dapat dilakukan didepan
sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Rasjidi, 1991, hal. 194)
Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim dan meminta
izin kepada ketua pengadilan. Sebelum dilaksanakannya persidangan sebagaimana
para pihak yang terlibat, yaitu suami dan istri, dapat datang sendiri atau
mewakilkan kepada waktunya. Surat-surat yang diperlukan haruslah lengkap
dibawa, misalnya surat kawin, surat jawaban gugatan, dan surat-surat lainnya
yang penting dan yang berkenan dengan perkara yang akan dibicarakan. Sebelum
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pemeriksaan kasus dimulai yang akan dilakukan secara tertutup, langkah pertama
yang hakim lakukan adalah mengupayakan terwujudnya mediasi kepada para
pihak. (Rasjidi, 1991, hal. 206)
Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara
belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah
bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang,
karena ada keharusan yang menyatakan demikian (Rasyid R. A., Hukum Acara
Peradilan Agama , 1991, hal. 100)
Anjuran damai tersebut pada awalnya diatur didalam Pasal 130 Herziene
Inlandsch Reglement “HIR” /154 Rechreglement voor de Buitengewesten “RBG”
yang mengatur tentang perdamaian di dalam Pengadilan yang menyatakan bahwa:
1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka
pengadilan

negeri,

dengan

perantara

ketuanya,

akan

mencoba

memperdamaikan mereka itu.
2. Jika perdamian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus
dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk
memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan
dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
3. Terhadap putusan yang sedemikian itu didapat dimohonkan banding.
Pasal 1851 BW berbunyi: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan
mana kedua belah pidak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah
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timbulnya suatu perkara”. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat
secara tertulis (Tjitrosudibio, 1999, hal. 468)
Setelah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung/MA
sebagai persyaratan yang berlaku ketentuan dalam hal kewajiban kedatangan
kedua belah pihak saat mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008
telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh
Ketua

Mahkamah

Agung/MA

yang

benama

M.

Hatta

Ali.

(www.hukumonline.com ,diakses, tanggal, 01 maret 2018 jam 20.00 WIB)
Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini
diharapkan bisa diharapkan sebagai mutu keberhasilan mediasi di Lembaga
Peradilan. Dari hasil penelitian IICT di tahun 2014, angka keberhasilan mediasi
terutama di pengadilan umum dan agama hanya berkisar 4 persen dari
keseluruhan jumlah perkara yang sudah terdaftar di pengadilan tingkat pertama.
(www.hukumonline.com diakses tanggal 01 maret 2018 jam 21.05 WIB)
Perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung mediasi ini yang mana bisa
memperkuat proses persidangan yang bisa lebih diterima kedua belah pihak yang
berperkara.
Melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat
“win-win solution” , dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari
kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administartif,
menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap
menjaga hubungan baik. Penyelesaian berperkara bisa dilalui dengan (dua) cara.
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Yaitu yang pertama dengan cara proses litigasi di Pengadilan, dan yang kedua
dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan.
Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam
hal penyelesaian sengketa diluar Pengadilan untuk perkara-perkara perdata yang
mana berfungsi sebagai penyelesaian sengketa diperlukan untuk mengurangi
kemacetan di pengadilan.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Pencapaian Sengketa menjelaskan secara tegas arbitrase sebagai pilihan
penyelesaian

sengketa

di

luar

pengadilan,

sementara

yang

termasuk

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi,
dan arbitrase.
Beberapa keuntungan yang didapat dari mediasi ialah keputusan yang
hemat, penyelesaian secara cepat, hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak,
Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan
cara yang lebih ramah, Menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik atau
menjaga hubungan silahturahmi. Proses mediasi pada umumnya mencakup
tahapan penyelesaian masalah, Pengambilan keputusan. (Admiral, 2019)
Di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 terdapat
aturan jangka waktu untuk menyelesaikan mediasi lebih singat dari 40 hari
menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan
mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting
adanya itikad baik dan akibat hukum sanksi para pihak yang tidak beritikad baik
dalam proses mediasi.
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Pasal 1 ayat 2 perma nomor 1 tahun 2016 mengenai Mediator ialah hakim
atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang
membantu para pidak dalam proses proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.
Makna Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 hampir
sama dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya. Misalnya,
prosedur mediasi bersifat wajib ditempuh, jika tidak putusan batal demi hukum,
mediator bisa dari kalangan hakim ataupun nonhakim yang bersertifikat. Hanya
saja, pengaturan Mahkamah Agung Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari
PERMA sebelumnya.
Dalam Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Setelah di evaluasi dalam
hal tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam menempuh proses
mediasi maka dalam hal gugatan dimenangkan oleh penggugat maka biaya
mediasi dibebankan kepada tergugat. Apabila gugatan dimenangkan oleh
Tergugat maka biaya mediasi juga dibebankan kepada tergugat sedangkan biaya
perkara dibebankan kepada penggugat. Dalam hal Para Pihak secara bersamasama (penggugat dan tergugat) dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator,
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa
penghukuman Biaya Mediasi.
Pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan pasal 130
“HIR” banyak bersifat sekilas. Ini mengakibatkan tingkat keberhasilan
perdamaian di Pengadilan sangat rendah. Peradilan dalam menghasilkan
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penyelesaian melalui perdamaian bukan karena penyelewengan pihak advokat
atau kuasa hukum, para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas
daripada panggilan dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan
“keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian”
(Asikin, 2015, hal. 179)
Court conected mediation ini adalah prosedur beracara di Pengadilan
dimana pihak-pihak secara sukarela di damaikan oleh hakim, melihat situasi
dimana para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dari konflik
mereka. HIR dan RBG memang mewajibkan Pengadilan untuk terlebih dahulu
mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi “HIR” dan “RBG” tidak
mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak ketiga.
Selain untuk mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, masa cepat,
sederhana, biaya ringan pun optimalkan melalui proses mediasi. (Asikin, 2015,
hal. 20)
Dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ditegaskan bahwa
mediator adalah para pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan
demikian kewajiban hakim yang semestinya memutuskan dan atau menetapkan
suatu perkara kini berkembang sebagai mediator yang harus menengahi dan
mendamaikan.
Hasil mediasi tersebut, berupa kesepakatan dalam arti perjanjian perdata
mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, seperti yang terdapat dalam

9

Pasal

1338

KUHPerdata

yang

berbunyi:”Persetujuan-persetujuan

harus

dilaksankan dengan itikad baik”. Dan sebaiknya persetujuan tersebut dibuat
dengan akta otentik untuk menjaga gugatan dari pihak yang tidak beritikad baik.
Proses untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi jika para pihak
terwujudnya suatu perdamaian dalam proses mediasi kedua belah pihak bisa untuk
mencapai kesepakatan yang mereka buat yang mana ditemukannya manfaat dari
mediasi tersebut. Oleh karena itu kedua belah pihak bisa menentuka seperti apa
penyelesaian yang hendak dicapai. (Soemartono, 2006, hal. 139)
Dalam pelaksanaan mediasi sebelum menempuh perkara di Pengadilan
diwajibkan oleh PERMA sehingga terhadap perkara perdata yang tidak
menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA dijelaskan Pasal 7 bahwa Para
Pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik
dan Salah satu pihak atau Para Pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan
tidak beriktikad baik oleh Mediator.
Namun pada saat ini bahwa mediasi yang dilakukan bagi para pihak
sebelum menempuh proses persidangan di pengadilan masih belum efektif untuk
mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung karena banyak mengalami
kegagalan. Permasalahan yang muncul adalah walaupun telah ada peraturan yang
mengatur tentang adanya mediasi, sebenarnya tingkat keberhasilan mediasi dalam
suatu perkara di Pengadilan masih begitu rendah, sebagaimana tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya tentang perkara
cerai gugat pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya, agar tidak terjadi
kesalahpahaman, maka penulis akan meneliti lebih lanjut.
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Berdasarkan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang penulis
jadikan sebagai bahan penelitian pada penulisan penelitian ini, jumlah perkara
perdata islam yang masuk dan berhasi di mediasi pada tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
Tabel I.1
Kasus yang masuk dan diselesaikan dengan Mediasi di Pengadilan Agama
Pekanbaru Tahun 2017
Perkara
No

Bulan

Mediasi

Dikecualikan
Jumlah

DiMediasi
dari Mediasi

1

2

Tidak

Dalam

Berhasil

Proses

Berhasil

3

4

5

6

7

8

1

Januari

177

102

75

1

60

14

2

Februari

140

88

52

1

47

4

3

Maret

166

99

67

4

56

5

4

April

163

105

58

1

47

10

5

Mei

146

90

56

2

47

7

6

Juni

66

38

28

0

18

10

7

Juli

224

176

48

3

12

33

8

Agustus

204

118

86

4

48

24

9

September

176

97

79

2

53

33

10

Oktober

199

110

89

4

52

30

11

November

167

111

56

1

23

30

11

12

Desember

128

72

56

2

32

Jumlah

1956

1206

750

25

495

15

*Sumber: Diperoleh dari Fakhriadi, Panitera Muda Hukum Di Pengadilan
Agama Pekanbaru
Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Pekanbaru sangat rendah. Sedangkan dengan menempuh jalur
litigasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar sehingga sulit untuk
mendapatkan keadilan. Mediasi yang dilakukan Pengadilan dilakukan dengan
bantuan pihak netral yaitu mediator atau hakim mediator. Mediator bukanlah
sebagai pembuat keputusan (decision maker) melainkan hanya sebagai perantara
dan penengah diantara para pihak yang bersengketa. Di tahap mediasi, untuk
mencapai kesepakatan seorang mediator berperan membantu kedua belah pihak
yang berselisih untuk terwujudnya keberhasilan (Abbas, 2009, hal. 7)
Untuk itu peran mediator dalam memediasi sangat penting. Sedangkan,
hakim mediator adalah hakim yang berperan sebagai mediator atau orang yang
sikap netral akan menuntun, memperhatikan serta menilai secara wajar terhadap
pendapat-pendapat dari kedua belah pihak.
Alasan penulis memilih tingkat keberhasilan mediasi tentang pelaksanaan
mediasi di pengadilan agama pekanbaru pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tapi pada pelaksanaanya tingkat keberhasilan dalam usaha
mendamaikan sangat sedikit yang berhasil, oleh karena itu penulis ingin meninjau
apa penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Berdasarkan hal
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tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam
bentuk penelitian tentang“Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama
Pekanbaru Pada Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut pada latar belakang maka rumusan
permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya hakim mediator apabila mediasi tidak berhasil ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah
dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Mediasi di Pengadilan Agama
sesudah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016
3. Untuk melihat kendala-kendala dalam proses mediasi pada tahun 2017 di
Pengadilan Agama Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
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1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala
berpikir serta pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi
penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai
pelaksanaan mediasi di pengadilan agama pekanbaru di tahun 2017
berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di
pengadilan.
2. Memberikan manfaat mediasi dan kesadaran hukum bagi para pihak yang
berperkara di Pengadilan Agama.
3. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan
pemikiran bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pusataka
1. Pengertian Mediasi
Mediare berasal dari bahasa latin, Mediasi yaitu penyelesaian sengketa
yang dinasihati dan diberi solusi oleh pihak ketiga yaitu Mediator yang memiliki
sifat netral. (Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, 2011, hal. 2-3)
Sebagaimana pula Allah SWT membenci adanya perceraian, walaupun
perceraian tetap dihalalkan. Ayat suci Al-Qur’an yang berlandaskan syariat islam
juga memberikan solusi lain, yaitu penyelesaian perkara perkawinan dengan cara
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damai damai dan disediakan fasilitas jasa hakam dari kalangan isteri dan suami,
sebagaimana terkandung di dalam ayat suci Al- Qur’an surat An-Nisa surah ke 4
ayat 35.
ك ه
ََّْللا َوب
َ إِ ْْ ِخ ْفتُ ُْ ِشمَبَٚ
َ ُ َّب إِ هْ هٍَََّْٕٙللاُ ب
ِ ِّفَٛ ٌُ َب إِ ْْ ٌ ُِشٌذَا إِصْ ال ًدبٍِٙ ْ٘ َ َد َى ًّب ِِ ْٓ أَٚ ِٗ ٍِ ْ٘ َا َد َى ًّب ِِ ْٓ أُٛ َّب فَب ْب َعثِٙ ٍِْٕ َق ب
َعٍٍِ ًّب َخ ِبٍ ًش
Terjemahannya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”(Qur’an Surah AnNisa surah ke 4 ayat 35)
Dalam sistem hukum islam metode penyelesaian ada

2 macam yaitu

istilah ishah dan hakam. Ishah adalah ajaran islam yang bermakna lebih
menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan
mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Hakam
ditunjuk oleh pihak isteri sebelum memutuskan bercerai dengan pihak si suami.
Aturan perundangan-undangan diindonesia dalam perkawinan, diantaranya ialah
(Amriani, 2012, hal. 118-119)
Hakam dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga
suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencapai upaya
penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Demikian Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan tentang Pernikahan dalam Pasal 2 No 1, Dalam konteks ini pula,
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dalam hal perdamaian antara suami isteri harus hadir di setiap kali persidangan
untuk mencapai perdamaian. Dan untuk menyelesaiakan perkara suami dan isteri
maka dihadirkan pihak ketiga ini disebut dengan hakam (Amriani, 2012, hal. 120)
Walaupun sulit menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya selalu
ada solusi. Kunci utama dalam penyelesaian sengketa ialah iktikad baik para
pihak dan keinginan untuk mengakhiri perselisahan diantara keduanya. Dalam
mencapai penyelesaian selalu dibutuhkan pihak ketiga. Itikad baik sangat penting
guna kebehasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang win-win solution.
Didalam perdamaian Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan
hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai
(Amriani, 2012, hal. 25)
Dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa defenisi Para pihak dan
menjelaskan fungsi Mediator. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum
yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke
pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Penyelesaian tersebut dibantu oleh
mediator. Adapun ketentuan mengenai tugas mediator yang tercantum dalam
Pasal 14 Peratuan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 antara lain:
Berikut tugas dari seorang Mediator:
a. Tugas dari mediator yang pertama ialah Memperkenalkan dirinya kepada
para pihak dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan
dirinya.
b. Memberikan penjelasan tujuan mediasi kepada para pihak
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c. Memberikan penjelasan kedudukan sekaligus peran dari Mediator kepada
para pihak
d. Memberikan penjelasan bagaimana cara

bikin peraturan tentang

pelaksanaan Mediasi bersama para pihak
e. Memberikan penjelasan kepada para pihak untuk mengagendakan
perjumpaan dengan satu pihak saja tanpa harus dengan pihak lainnya yang
biasa disebut dengan KAUKUS
f. Mengajak para pihak untuk menyusun jadwal Mediasi bersama-sama
g. Menyuruh para pihak untuk mengisi formulir jadwal mediasi.
h. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan
permasalahan dan usulan perdamaian;
i. Memberikan solusi kepada para pihak untuk mencari jalan keluar dan
mencapai penyelesaian yang dikehendaki oleh para pihak dalam mediasi

Pasal 20 ayat (4) PERMA Mediasi menyebutkan Jika pada Pengadilan
yang sebelumnya tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai
Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk
salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan
mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
Mediator yang bisa dipilih oleh Kedua belah pihak ada 2 jenis:
1. Seorang Mediator Hakim, yang ada di pengadilan yakni Hakim bukan
pemeriksa perkara
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2. Seorang Mediator Non Hakim, yang berasal dari luar pengadilan bisa itu
seorang Advokat, ataupun seorang akademisi maupun lainnya yang sudah
mempunyai bersertifikat mediator (https://www.goodreads.com, diakses
pada 03 maret 2018, jam 13.30 WIB)

Seorang

mediator

haruslah

memiliki

keahlian

khusus

dibidang

penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan serifikat mediator. Hal tersebut
dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar
memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai,
selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik
serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. (Amriani, 2012,
hal. 26)
Kimberlee K.Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal berikut:
1. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak.
2. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan.
3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan.
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah
dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa.
6. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian.
7. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk
melaksanakan proses perundingan.
8. Mengendalikan jalannya proses perundingan.
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Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai
seorang “terapis negoisasi”. Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan
mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan
proses intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu
mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator anatara
lain
a. Melakukan diagnosa konflik;
b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
c. Menyusun agenda;
d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
f. Membantu para pihak mengumulkan informasi penting;
g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem (Amriani,
2012, hal. 27)

2. Pengertian Mediasi dalam Hukum Syariah
Al-Qur’an merupakan kalamullah yang disampaikan Jibril kepada Nabi
Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Qur’an
memuat sejumlah pesan moral dan atuan yang mengatur perilaku manusia agar ia
dapat hidup sesuai dengan penciptaannya yang yang fiktif dan asli. Panduan dan
bimbingan yang dibawa Al-Qur’an mencakup seluruh kepentingan dan kebutuhan
manusia dalam kehidupannya. Al-Qur’an memberikan petunjuk yang harus diikuti
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manusia agar ia dapat hidup selamat dunia dan di akhirat. Bimbingan dan
petunjuk Al-Qur’an terintegrasi dalam hubungan manusia dengan Allah dan
hubungan manusia dengan sesamanya (habluminallah wa habluminannas) (Abbas,
Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 2011)
(Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
2011, hal. 114)
Al-Qur’an sebagai kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh
dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur Al-Qur’an tidak hanya dalam
konteks kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan ukhrawi.
Mahmud Syaltut menyebutkan secara garis besar ajaran Al-Qur’an hadir dengan
ajarannya yang kental dengan nuansa sosial. Dalam sejarah, turunnya ayat spesifik
menjawab pertanyaan sahabat Nabi, menandakan Al-Qur’an bersifat responsif
terhadap problema kehidupan manusia ketika itu (Abbas, Mediasi dalam Hukum
Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 2011, hal. 115)
Al-Qur’an hadir menyelesaikan problema kehidupan yang muncul setiap
saat, terlihat dari turunnya ayat Al-Qur’an secara berangsur-angsur dan tidak
sekaligus. Ayat Al-Qur’an yang turun secara berangsur dapat dianalisis dari dua
sisi. Pertama, turunnya ayat Al-Qur’an secara berangsur memudahkan manusia
memahami dan mendalami kandungan maknanya. Kedua, Al-Qur’an turun secara
berangsur-angsur menandakan bahwa Al-Qur’an merespons persoalan yang
dihadapi masyarakat tentu muncul secara tiba-tiba dalam berbagai kasus dan
dalam waktu yang berlainan.
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Kehadiran Al-Qur’an di tengah kehidupan manusia juga merupakan
eksploasi situasi sosial (social setting) yang mengitari masyarakat Arab sekitar itu.
Sejumlah ayat Al-Qur’an turun menjawab pertanyaan masyarakat Arab dan
sahabat Nabi yang menginginkan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan
mereka. Ayat responsif ini dikenal memiliki ashab al-nuzul yang menandakan
bahwa wahyu tersebut memilii latar belakangnya, baik berupa pertanyaan untuk
memperoleh pemecahan, maupun penetapan hukum dalam urusan tertentu.
Adanya asbabun nuzul jelas menandakan bahwa Al-Qur’an hadri dalam
rangka memberikan respons terhadap persoalan kehidupan, sekaligus untuk
mengisi kekosongan dan kebutuhan hukum masyarakat, baik yang bersifat
lahiriah maupun batiniah. Al-Qur’an mengakui konflik dan persengketaan di
kehidupan manusia sebagai bagian yang tida terpisahkan dari kehidupannya.
Keterlibatan manusia dengan konflik yang sudah diinformasikan Al-Qur’an jauh
sebelum diciptakannya manusia. Al-Qur’an menggambarkan dengan jelas
bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi,
mendapat tantangan dari malaikat. Dialog malaikat dengan Allah dilukiskan AlQur’an dalam surat al-Baqarah ayat 30 :
ُ ٌَِ ْسفَٚ َبٍَِٙب َِ ْٓ ٌُفْ ِس ُذ فٍِٙا أَتَجْ َع ًُ فٌُٛض َخٍٍِفَتً لَب
َٔذْ ُٓ ُٔ َسبِّ ُخَٚ ه اٌ ِّذ َِب َء
َ ُّإِ ْر لَب َي َسبَٚ
ِ ْه ٌِ ٍْ َّالئِ َى ِت إًِِّٔ َجب ِع ًٌ فًِ األس
َُّْٛ ٍَه لَب َي إًِِّٔ أَ ْعٍَ ُُ َِب ال تَ ْع
َ ٌَ ُُٔمَذِّسَٚ ن
َ ِب َذ ّْ ِذ
Terjemahannya: ”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka
berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi adalah orang
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
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senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau.”Tuhan
berfirman,”Sesungguhnya Aku mngetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Ayat ini
menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik
dan melakukan tindak kekerasaan. Keinginan (nafsu yang tidak terkendali dapat
mengantarkan manusia pada situasi konflik dan kekerasaan. Konflik dan
kekerasaan tidak hanya terjadi antar individu,keluarga, masyarakat dan bahkan
antarnegara. Faktor fundamental penyebab terjadinya konflik dan kekerasaan pada
manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan
(Qur’an Surat. Al-Baqarah ayat 30)
Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya, dan lain-lain. Pada sisi lain, sikap ego (ananiah) juga turut
mendorong manusia berkonflik dan melakkan tindak kekerasaan dalam
mewujudkan kepentingannya. Disinilah peran wahyu Al-Qur’an membimbing
manusia mengendalikan ego, menggunakan akal budi, berpikir rasional, dan
menghargai keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan. Al-Qur’an menyebutkan
bahwa manusia yang mampu mengendalikan ego dirinya adalah manusia yang
memiliki jiwa tenang (nafs al-muth ma’inna).
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan
memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia
sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan
sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk
penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan
tertentu (Lestari, 2017)
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Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam sebagai nama agama,
tetapi juga ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan rahmat
dan mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam Al-Qur’an surat al-Anbiya’
ayat 70 Allah berfirman:
ْ ُُ ُ٘ا ِب ِٗ َو ٍْذًا فَ َج َع ٍَْٕبُٚأَ َسادَٚ
ٌَٓاألخ َس ِش
Terjemahannya : “mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami
menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi”(QS Al-Anbiya’ Ayat 70)
Ayat ini mengungkapkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad melalui
risalah Islam bertujuan mewujudkan damai, menyelesaiakan konflik/sengketa dan
menjadikan manusia sebagai makhluk yang senantiasa membangun dan
menciptakan damai (peace-maker). Oleh karena itu, dalam mengajarkan agama
Islam yang damai, Al-Qur’an menggunakan pendekatan hikmah (bijaksana),
mau’izah hasanah (persuasif), dan argumentasi yang santun (An-Nahl:125).
ُ ا ْد
َْٓ ض هً ع
َ ُ ُْ ِببٌه ِتً ِ٘ ًَ أَدْ َسُٓ إِ هْ َسبهٌْٙ  َجب ِدَٚ ْ ِعظَ ِت ا ٌْ َذ َسَٕ ِتَّٛ ٌْ اَٚ ع إٌَِى َس ِبٍ ًِ َسبِّهَ ِبب ٌْ ِذ ْى َّ ِت
َ ْٓ َّ  أَ ْعٍَ ُُ ِبَٛ ُ٘ ه
ٌَْٓتَ ِذُّٙ ٌْ  أَ ْعٍَ ُُ ِببَٛ َُ٘ٚ ِٗ ٍٍَِس ِب
Terjemahannya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk” (Qur’an Surat An-Nahl Ayat 125)
Ketiga pendekatan ini sesuai dengan esensi ajaran agama yang
menekankan penyerahan diri secara tulus, dan tanpa paksaan. Muslim adalah
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orang yang tulus dalam penyerahan diri kepada Allah, dan senantiasa
mewujudkan damai dalam kehidupannya.
Kemampuan menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai agama akan
mampu melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama akan mampu
melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal
kemanusiaan. Gerge E. Irani dan Nathan C. Funk menemukan sejumlah nilai
damai dalam Al-Qur’an yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa.
Prinsip tersebut antara lain; keadilan, kesamaan, universal dan martabat manusia,
penguatan sosial dengan berbuat baik, empati dan menaruh perhatian terhadap
orang lain. Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui
lembaga mediasi diatur pada Bab IV dan BAB V PERMA Mediasi, yaitu sebagai
berikut: (www.hukumonline.com diakses pada 04 Maret 2018, jam 14.05 WIB)
1. Tahap pra mediasi merupakan tahap dimana para pihak mendapatkan
tawaran dari hakim untuk menggunkan jalur mediasi dan para pihak
menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu
penyelesaian sengketa mereka. Tahap pra mediasi diatur dalam PERMA
Mediasi pada Bab IV yang terdiri dari Pasal 17 s/d Pasal 23. Pada sidang
pertama Hakim diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para
pihak tentang prosedur mediasi, kemudian Hakim setelah memberikan
penjelasan

mengenai

kewajiban

melakukan

Mediasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan
Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya
untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin
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timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai
Pengadilan.
2. Tahap Mediasi merupakan tahap proses mediasi ini diatur dalam PERMA
Mediasi pada Bab V yang terdiri dari Pasal 24 s/d Pasal 32. Dalam tahap
ini dinyatakan bahwa dalam Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(5),
Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan
Mediator. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk proses
penyelenggaraan mediasi, apabila dianggap perlu mediator dapat
melakukan kaukus. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak
dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan kemudian diserahkan
kepada majelis hakim untuk dibuatkan akta perdamaian.

E. Konsep Operasional
Judul penelitian diatas konsep operasional penelitian sebagai batasan
terhadap ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman
tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Hal ini selain memberikan
pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika
diterapkan dalam konteks sosial.
Agar penelitian ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan
beberapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:
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a. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi
biasanya

dilakukan

setelah

perencanaan

sudah

dilaksankan.

(http://dansite.wordpress.com, di akses pada tanggal 05 Maret 2018 jam
15.05 WIB)
b. Proses merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang untuk
mendapatkan hasil yang maksimal dan dilakukan setiap kali untuk melihat
hasilnya menjadi lebih baik lagi. (https://kbbi.web.id/proses diakses apada
tanggal 05 Maret 2018 jam 15.10 WIB)
c. Mediasi

merupakan

cara

penyelesaian

sengketa

melalui

proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu
oleh para pihak mediator (www.hukumonline.com di akses pada tanggal
06 Maret 2018 jam 16.00)
d. Pengadilan Agama merupakan tempat dimana keadilan dapat dicapai dan
untuk

menyelesaikan

permasalahan

hukum

Agama

atau

hukum

Syara’(www.hukumonline.com diakses pada tanggal 07 Maret 2018 jam
16.05 WIB)

F. Metode Penelitian
Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan
untuk memperoleh pengetahua yang benar melalui langkah-langkah tertentu
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dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal
sebagai berikut: (Syafrinaldi, 2017, hal. 12)
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini termasuk kedalam
jenis penelitian observational research yaitu dengan cara survei atau meninjau
langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumul data yaitu
wawancara, terhadap sejumlah responden dari

beberapa hakim mediator di

lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian adalah
deskriptif, yaitu penulis menoba memberika gambaran secara rinci tentang
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 201
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memenuhi data penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian
di wilayah lingkunan Pengadilan Agama Pekanbaru, karena berdasarkan hasil
prasurvei yang dilakukan oleh penulis, terdapat masalah dalam proses mediasi
yang dilakukan PA Pekanbaru. Salah satu masalah nya kurang optimalnya
mediator dalam memotivasi para pihak untuk menyelesaikan perkara.
3. Populasi dan Responden
Populasi merupakan kesatuan/himpunan pada objek dengan ciri yang sama
(Sunggono, 2005, hal. 118)
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Responden merupakan sebagian dari populasi yang bisa mewakili
keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan
penelitian (Sunggono, 2005, hal. 119)
Responden adalah pihak yang dapat menjadi objek peneliti untuk
mendapatkan data pada waktu meakukan penelitian dilapangan.
Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri
dari:
1. Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 25
orang.
2. Para pihak yang terkait sengketa perceraian di Pengadilan Agama
Pekanbaru sebanyak 25 orang.
Dalam penelitian ini, populasi dan sampel dapat dilihat sebagai berikut :
TABEL 1.2
Populasi dan Responden
No.

Kriteria Populasi

Populasi

Responden

Keterangan

1

Hakim Mediator

25 orang

25 orang

Metode Sensus
100%

2

Para Pihak

25 orang

25 orang

Metode Sensus
100%

Jumlah

50 orang

50 orang

-

Sumber: Data Lapangan di Tahun 2017

4. Data dan Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Data Primer
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Data yang diperoleh secara langsung sebagai sumber utama dari responden
ketika melakukan penelitian dilapangan disebut dengan Data primer. Penelitian
lapangan bisa dilaksanakan melalui penelitian yang dilakukan penulis dengan
melakukan wawancara.Data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dari
beberapa responden yaitu para pihak dan Hakim Mediator Pengadilan Agama
Pekanbaru.
b. Data Sekunder
Data yang sudah ada dan diperoleh dalam bentuk secara tertulis yakni
data-data yang bidsa didapatkan dari berbagai macam literatur seperti buku-buku,
pencarian dari internet, dokumen-dokumen penting dari Pengadilan Agama
dengan mengambil data dari sumber yang ada disebut dengan Data Sekunder.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan Hakim di Pengadilan (Ika Ramadhani, Winner Sitorus,
2018)
5. Alat Pengumpul Data
a.

Kuesioner
Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

peneliti membuat daftar pertanyaan secara teretutup atau terbuka kepada
responden atau populasi.
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Berisikan lembaran Formulir yang berisi daftar pertanyaan untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan. Jenis pertanyaan kuesioner yang
diajukan kepada responden adalah pertanyaan terttutup, dimana jawabannya telah
penulis tentukan. Adapun responden.
b.

Wawancara
Alat pengumpul data dengan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab

dalam bentuk komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden.
Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tanya jawab langsung terhadap
responden.
6. Analisis Data
Data yang terkumpul di lapangan kemudian diolah dengan cara
menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengklarifikasikan jawaban dari
pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan
ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping
pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis.
7. Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif.
Cara penarikan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal
yang bersifat khusus menuju ke umum tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya sengketa perceraian di tahun
2017 di Pengadilan Agama Pekanbaru

30

BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama
1. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru
Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama Pekanbaru
yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja atau Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru.
Serta Pengadilan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja atau Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru.
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 12 (dua belas)
Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) Kelurahan/Desa (Laporan tahunan di tahun
2017 Pengadilan Agama Pekanbaru)
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1957 Tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syai’ah diluar Jawa dan Madura
yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaga Negara tahun
1957 No. 99 maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957
mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor: 58 tahun 1957 Tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sumatra dalam
penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara
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bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, Bangkinang, Rengat,
dan Tanjung Pinang (http://www.pa-pekanbaru.go.id Di akses tanggal 02 Oktober
2018 pukul 11.00 WIB)
Berdasarkan kata Mufakat beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang
berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkan lah sebagai Pimpinan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota
Mahkamah Syari’ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan
atas usulan tersebut pemuka masyarkat yang ada di Riau melalui K.H., Mansur,
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bukit Tinggi, Bapak K.H,
Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958
secara resmi melantik K.H, Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Lah Agama
Mahkamah Syari’ah Pekanbaru.
Dengan dilantiknya K.H., Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamh Syari’ah Pekanbaru secara yuridis Pengadilan Agama telah
bediri dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958
ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 60 tahun.
Pada awal beropeasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru
hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA
Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan
Meubeller yang hanya satu meja panjang, kemudian sekitar 1963 Pengadilan
Agama Pekanbaru berpindar kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan
Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar taun 1969 kantor
Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas
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Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H, Abdul Malik (ketua
pertama) meninggal pada tanggal 1 januari 1970 (http://www.pa-pekanbaru.go.id
Di akses tanggal 02 Oktober 2018 pukul 11.05 WIB)
Sepeninggal Almarhum K.H, Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan
Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor
Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa
Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru
pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor
sendiri (http://www.pa-pekanbaru.go.id Di akses tanggal 02 Oktober 2018 pukul
11.05 WIB)
Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan Drs. H. Abbas Hasan yang
pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris.
Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan
Agama pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga
april 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
yakni Drs., Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman HAR, S.H (19941998). Drs., H. Lumban Hutabarat., S.h., M.H (1998-2001) Drs. Zein Ahsan
(2001-2004) Drs., Harun S, S.H (2004-2006), Drs., Syahril., S.H., M.H (20092010) Drs., H. Firdaus H., S.H., M.H (2010-2012) Ders. Abu Thalib Zisma (20122015), Drs. Syaifuddin, S.H., M.H (2015-Sekarang)
Ketua Pengadilan Agama Kelas I Bapak Drs. Syaifuddin., S.H., M.H
memberikan pembinaan kepada seluruh Hakim, Pegawai dan tenaga kontark
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Pengadilan Agama Pekanbaru guna persiapan meraih Akreditasi di lingkungan
Pengadilan Agama untuk yang pertama di Indonesia, keinginan dan semangat
yang begitu tinggi oleh Bapak H. Syaifuddin di iringi oleh kerja keras dengan
memberikan pengarahan dan pembinaan dua sampai empat kali dalm seminggu
kepada seluruh Hakim, Pegawai dan tenaga kontark Pengadilan Agama Pekanbaru
yang berkaitan dengan persiapan Akreditasi dan hal-hal lain yang terkait dengan
Akreditasi maupun dengan bidang tugas di Pengadilan Agama.

3. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru
a. Kewenangan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru
Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru merupakan pengadilan tingkat
pertama, diketuai oleh Hakim Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.H, sesuai dengan tugas
dan wewenang Peradilan Agama didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,
perubahan pertama No. 3 Tahun 2006, perubahan kedua No. 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, didalam Pasala 1 mengatakana bahwa Peradilan
Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.
Yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru sesuai
dengan tujuan dan fungsi dari UU Peradilan Agama yaitu:
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
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f. Zakat
g. Shadaqah
h. Ekonomi syari’ah
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru
Visi merupakan suatu rencana untuk di capai di masa yang akan datang
yang berisikan keinginan yang harus tercapai. Berkenaan dengan hal ini, pada
tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan
Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung” berkaitan
dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari
empat lingkungan Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamh Agung,
maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari Visi Mahkamh
Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang
Agung” (Laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru di tahun 2017)
Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada
kurun waktu tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan
pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari Visi
Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah
Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi
Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya
sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan
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3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan

kredibilitas

dan

transparanasi

Pengadilan

Agama

Pekanbaru
c. Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru tahun
2017
Tabel I. 2
Jumlah Ketenagakerjaan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA
No

Jabatan

Jumlah

1

Ketua

1

2

Wakil Ketua

1

3

Hakim

25

4

Panitera

1

5

Sekretaris

1

6

Wakil Panitera

1

7

Panmud

3

8

Kasubag

4

9

Panitera Pengganti

12

10

Jurusita

4

11

Jurusita Pengganti

7

12

Staf

8

13

Honorer

15

*Sumber: Data di peroleh dari Bagian Pelayanan Hukum Pengadilan
Agama Pekanbaru Pada Tanggal 01 Oktober 2018
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d. Proses perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A
Pekanbaru
Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A:
1. Syarat untuk mengajukan perkara ialah Warga Negara Indonesia (WNI)
yang beragama Islam.
2. Perkara yang dapat di ajukan di antaranya mengenai perkara-perkara
perkawinan, dll.
3. Untuk melakukan menyelesaikan sengketa di Pengadilan adalah dengan
mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis dan bagi orang yang
tidak dapat menulis boleh mengajukan permohonan atau gugatan secara
lisan.
4. Adapun persyartan mengjukan permohonan atau gugatan dengan
mencantumkan hal-hal sebagai berikut : Identitas lengkap, nama, tempat
dan tanggal lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Kewarganegaraan dan
tempat kediaman (alamat), alasan yang menjadi permohonan atau gugatan,
hal-hal yang di mohon kan atau petitum.
5. Permohonan atau gugatan dapat di proses setelah yang bersangkutan
membayar uang panjar biaya perkara dan mendaftarkan perkaranya.
6. Surat permohonan atau gugatan (beserta Softcopy di CD) diserahkan ke
petugas meja I. Secara langsung atau melalui Kuasa yang sah sebanyak
jumlah pihak. Ditambah delapan rangkap termasuk aslinya.
7. Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, Petugas
meja I menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan Ketua

37

Pengadilan Agama Pekanbaru tentang panjar biaya perkara. Pemohon atau
penggugat menyetorkan biaya perkara melalui Bank, Pemohon atau
penggugat menyerahkan slip Bank. Petugas meja I membuat SKUM (surat
kuasa untuk membayar) dalam rangkap 4 (empat). Petugas meja I
mengembalikan berkas kepada pemohon/penggugat untuk di teruskan
kepada pemegang kas/kasir. Pemohon/penggugat membayar panjar biaya
perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank. Pemegang kas/kasir
menyerahkan

berkas

perkara

kepada

pemohon/penggugat

dan

pembukukannya dalam buku jurnal ke uangan perkara. Pemegang
kas/kasir membubuhkan cap atau tanda lunas dan memberi nomor pada
SKUM. Pemegang kas/kasir menyerahkan berkas perkara kepada
pemohon/penggugat agar didaftarkan kepada petugas meja II. Petugas
meja II mencatat perkara tersebut dalam buku Register Induk
pemohon/penggugat sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada
SKUM.

Petugas

meja

II

menyerahkan

satu

rangkap

surat

pemohon/penggugat yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih
kepada pemohon/penggugat.
8. Jarak Tempat Pengadilan
Cara menghitung perkara Cerai Talak, apabila pemohon berada di
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru, maka panjar
biaya yang harus di bayar:
a. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000

b. Biaya Proses

Rp. 50.000
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c. Biaya Materai

Rp. 6000

d. Biaya Redaksi

Rp. 5000

e. Biaya Panggilan Pemohon 3 x 50

Rp. 150.000

f. Biaya Panggilan Termohon 4 x 50

Rp. 200.000

Jumlah

Rp. 441.000

Cara menghitung Cerai Gugat dan Perkara lainnya, apabila Penggugat
berada di Kelurahan Sidomulyo Wonorejo. Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru. Sedangkan Tergugat berada di Kelurahan Jadirejo. Kecamatan
Sukajadi Kota Pekanbaru. Maka panjar biaya yang harus di bayar adalah:

9.

a. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000

b. Biaya Proses

Rp. 50.000

c. Biaya Redaksi

Rp. 5000

d. Biaya Materai

Rp. 6000

e. Biaya Panggilan Penggugat

Rp. 100.000

f. Biaya Panggilan Tergugat

Rp. 150.000

Jumlah

Rp. 341.000

Orang yang tidak mempunyai biaya dapat mengajukan perkara ke
Pengadailan dengan membawa surat keterangan miskin/tidak mampu yang
di keluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah kelurahan dan di ketahui oleh
Camat setempat atau kartu Raskin. Kartu keluarga Miskin (KKM),
Jamkesmas, PKH, BLT, KPS, atau dokumen lainnya.
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10. Setelah perkara didaftarkan maka para pihak akan di panggil untuk
mengikuti persidangan sampai dengan perkara itu putus.
11. Langkah yang di lakukan pemohon/penggugat setelah perkara di putus
yaitu:
12. Maka para pihak dapat mengambil putusan dalam waktu 14 hari setelah
putusan tersebut diucapkan.
a. Dalam perkara cerai gugat akta cerai dapat diambil setelah putusan
berkekuatan hukum tetap.
b. Dalam perkara cerai talak akta cerai dapat di ambil setelah ikrar talak di
ucapkan. Untuk mengambil akta cerai di kenakan biaya PNBP sebesar
Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)
13. Setelah mengambil putusan dan akta cerai proses perkara selesai dan
apabila ada sisa biaya perkara Pemohon/penggugat dapat mengambil sisa
panjar yang di bayarkan pada kasir.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan
Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada
tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata khusus.
Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Pekanbaru
mempunyai fungsi sebagai berikut : Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
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agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
a. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;
(vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi
umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim
Pengawas Bidang;
b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial,
administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006);
c. Fungsi

Administratif,

yaitu

memberikan

pelayanan

administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian,
Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya,
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apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

B. Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang mana
paara pihak dapat menyelesaikan kesepakatan bersama yang mana dari tercapai
nya kesepakatan tersebut para pihak, bentuk penyelesaian perkara melalui suatu
perundingan di antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan
tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, dan pada ujung perkara
bisa dikatakan selesai karena telah disetujui oleh kedua belah pihak yang merasa
bahwa mediasi itu sangat membantu untuk kedua belah pihak yang bersengketa,
berdasarkan dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa

cara penekanan atau

langkah yang digunakan dalam mediasi oleh karena telah diterima dan telah
memuaskan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa berdasarkan
uraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam
mediasi untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa dalam bidang
ekonomi, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara
lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang
atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang panting yang dapat
menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa Penyelesaian sengketa secara
mediasi pada khususnya dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada
umumnya hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik,
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sengketa tentang hak kewarisan, dan lainnya. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal yang
demikian penting sekali agar dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian
sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum
(Arliman, 2018)
Proses Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Mediasi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pra mediasi, yaitu sebagai
berikut :
a. Tahap pra mediasi
Tahap pra mediasi diatur dalam Bab IV yang terdiri dari Pasal 17 s/d Pasal
23. Tahap ini merupakan persiapan kearah proses medaisi, sebelum
pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok
sengketa, dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian
sengketa melalui perdamaian.
Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, bahwa sebelum
perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan
perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim. Karena itu pada sidang
pertama yang dihadiri para pihak yang berperkara agar lebih dahului menempuh
mediasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
mediasi Pasal 17 Ayat 6, yang berbunyi:
Pada sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim
pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
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Dalam tahapan pramediasi ini hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan
prosedur mediasi kepada para pihak. Dan dijelaskan juga pada Pasal 17 ayat 7
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
pengadilan penjelasan tersebut meliputi:
1. Pengertian dan manfaat mediasi.
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi
berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses
mediasi.
3. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim
dan bukan pegawai pengadilan.
4. Pilihan

menindaklanjuti

kesepakatan

perdamaian

melalui

akta

perdamaian atau pencabutan gugatan, dan
5. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan
mediasi.
Dalam Pasal 17 Ayat 8 menjelaskan tentang Formulir untuk megikuti
proses mediasi diberikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak yang
menurut pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan tentang prosedur
mediasi secara lengkap memahami prosedur mediasi tersebut, dan bersedia
menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik.
Dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
bahwa dalam tahapan pramediasi ini advoka/kuasa hukum wajib membantu para
pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Dan dijelaskan
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juga dalam Pasal 18 Ayat 2 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa
Kewajiban dalam Mediasi tersebut diantaranya meliputi:
a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana
dimaksud pasal 17 ayat (7) kepada para pihak.
b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses
mediasi.
c. Membantu para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses
mediasi.
d. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan
perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan.
e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
Dalam Pasal 20 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan Bersamaan dengan perintah
yang mewajibkan para pihak lebih dahulu menempuh mediasi, hakim wajib
menunda persidangan perkara. Secara mitlak hakim dilarang melakukan
pemeriksaan perkara tetapi harus menundanya. Pada saat hakim menyampaikan
perintah agara para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi sekaligus
menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan bahwa maksud
penundaan itu adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak
menempuh proses mediasi.
Dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat 1 bahwa Para pihak berhak memilih
seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator dipengadilan.
Pemilihan mediator oleh para pihak dilakukan hari itu juga atau paling lama 2
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(dua) hari. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat 3 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan Agama apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator dalam
jangka waktu yang telah ditentukan maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara
segera menunjuk mediator hakim. Jika para pihak tidak beritikad baik maka
didalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA Mediasi tersebut:
1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi
sebagaiman di maksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaiamana dimaksud
pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

b. Tahap Proses Mediasi
Dan dijelaskan Pasal 24 Ayat 1 bahwa pada Tahap proses mediasi ini
diatur dalam Bab V yang terdiri dari Pasal 24 s/d 32. Para pihak menyerahkan
resume perkara paling lama 5 (lima) hari sejak dilakukannya penetapan. Sehingga
batas jangka waktu mediasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Proses
pelaksanaan mediasi berjangka waktu selama 30 hari. Hal tersebut dimuat
didalam pasal 24 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang berbunyi :
Pasal 2 : Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
Pasal 3 : Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari
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Dalam Pasal 25 Peraturan Mahkmah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun
2016 dijelaskan saat proses mediasi ruang lingkup untuk pertemuan mediasi tidak
terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan saja, jika terdapat kesepakatan
atas permasalahan diluar gugatn maka penggugat boleh mengubah gugatan
dengan memasukkan kesepakatan tersebut didalam gugatan. Dan juga dijelaskan
dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
bahwa dengan kesepakatan yang diketahui oleh para pihak. Jika ahli dan tokoh
masyarakat dianggap perlu untuk mencari titik terang permasalahan saat proses
mediasi, maka atas kesepakatan para pihak mediator dapat menghadirkan seorang
ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Secara yuridis, pengertian
mediasi hanya dapat dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediaor.
Mediasi adalah proses negosisasi pemecahan masalah, di mana para pihak
luar yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa
untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk
menyelesaiakan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam, 2010,
hal. 10)
Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut Gary Goodpaster,
mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang
tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak luar yang bersengketa
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untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan
(Umam, 2010, hal. 11)
Mediasi merupakan interaksi yang dilakukan dalam suatu perkara melalui
negosiasi dengan pihak ketiga agar dapat diterima, tidak memiliki hak untuk
memberikan keputusan dalam membantu para pihak 1 dan pihak ke 2 untuk
mencapai kesepkatan dalam menyelesaikan suatu perkara. (Jamin, 1995, hal. 32)
Beberapa rangkaian penting dalam Mediasi yaitu sebagai berikut:
a. Mediasi adalah upaya damai untuk para pihak
b. Mediator yang tikut serta dalam memediasi kedua belah pihak
c. Mediator tidak memiliki hak dalam memutuskan proses berlangsung
d. Tujuan mediasi merupakan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua
belah pihak
Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:
a. Kewajiban para pihak dalam keikutsertaan dalam proses mediasi
b. Usaha yang maksimal untuk mencapai kesepakatan.
c. Para pihak yang membutuhkan bisa mengupayakan mediasi, mediasi itu
sendiri memiliki sifat yang bukan monoton, dan bisa membuat suasana
lebih kondusif.
d. Menghormati pendapat dari kedua belah pihak.
Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip
dalam suatu mediasi yaitu:
a. Accessible
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Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada
suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara
mediasi yang satu dengan yang lainnya.
b. Voluntary
setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus

sepakat

dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak
dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia
merasa mediasi tidak menguntunkan atau memuaskan dirinya.

Perceraian Di Pengadilan Agama merupakan bagian dari perkawinan,
sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan
merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita
yang diatur dalam peraturan perundang-undang dalam suatu negara, sedangkan
perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap
orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang
masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dilaksanakan itu tetap.
Menurut H. A. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya
perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah
tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami. Sedangkan yang
dimaksud talak menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau
bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan
terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan
yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur karen
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nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang.
Secara garis besar perceraian didalam islam di Indonesia dibagi menjadi dua
golongan yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dan sebelum terjadi perceraian yang
tidak diinginkan maka dari itu dilakukannya tahap mediasi oleh Hakim untuk
kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk upaya perdamaian. Dalam hal ini
penulis akan membahas tentang pelaksanaan mediasi terhadap perceraian di
Pengadilan Agama Pekanbaru.
Dalam ketentuan hukum Islam, hak untuk bercerai bukan hanya milik
suami tapi juga dimiliki istri. Perbedaannya, Suami mempunyai hak ikrar talak,
sementara istri tidak memiliki hak tersebut namun tidak berarti bahwa istri tidak
dapat menceraikan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dari ikatan
perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berikut peraturan
yang melengkapinya yaitu peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 memberi
kesempatan kepada seorang istri untuk menggunakan haknya tersebut selama sang
istri mempunyai alasan yang di benarkan hukum. Secara etimologi, istilah mediasi
berasal dari bahasa Latin, yaitu: “mediare” yang berarti “berada di tengah”.
Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator
dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para
pihak, “Berada di tengah” juga bermakan mediator harus berada pada posisi netral
dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu
menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa (Usman, 2012,
hal. 23)
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Mediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan
dengan perundingan melalui pihak ketiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan
tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima
kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dengan mediasi diharapkan di
capai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak,
yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama (Syarifuddin,
2009, hal. 199)
Keharmonisan dalam hubungan perkawinan yang sudah tidak bisa
dipertahankan lagi maka jalan terbaik ialah perceraian itulah solusi yang harus
ditempuh, didalam Islam perceraian itu diperbolehkan tetapi dimata Allah SWT
itu sesuatu yang dibenci maka dari itu kita menghindarinya dan menjaga keutuhan
rumah tangga. (Tutik, 2012, hal. 130)
ٓ هِٙ  ِتٍُُُٛ٘ٓ ِِ ْٓ بَُّٛللا َسبه ُى ُْ ال تُ ْخ ِشج
َ ا هُٛاتهمَٚ َا ا ٌْ ِع هذةُٛأَدْ صَٚ ٓ هِٙ ٘ هُٓ ٌِ ِع هذ ِتُٛب إٌه ِب ًُّ إِ َرا طٍَه ْمتُ ُُ إٌِّ َسب َء فَطٍَِّمَٙ ٌٌََُّب أ
 ُد هُٚ ِت ٍْهَ ُدذَٚ ال ٌَ ْخشُجْ َٓ إِال أَ ْْ ٌَأْتٍَِٓ ِبفَب ِد َش ٍت ُِبٍََِّٕ ٍتَٚ
َّللا
ِ  َد هُٚ َِ ْٓ ٌَتَ َع هذ ُدذَٚ َِّللا
َ َّللا فَمَ ْذ ظٍََ َُ َٔ ْف َسٗ ال تَ ْذ ِسي ٌَ َع هً ه
ُ ٌُذْ ِذ
ث بَ ْع َذ َرٌِهَ أَ ِْشًا
Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah
mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang
terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukumhukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri.
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Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang
baru (Qur’an Surah At-Talak Ayat 65)
Talak ialah memutuskan/membatalkan ikatan perkawinana, baik yang
diputuskan pada saat ini atau yang biasa diebut dengan talak ba’in, maupun
dikemudian hari, yaitu sesudah masa iddah yang biasa disebut dengan talak raj’i.
Dengan memakai kalimat tertentu. Putusnya perkawinan suami-istri dalam
hubungan keluarga disebut dengan perceraian. (Djamali, 2000, hal. 95)
Dari defenisi tersebut maka dapat penulis simpulkan bahan yang dimaksud
dengan talak atau sejenisnya sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak.
Putusnya sebuah perkawinan terjadi karena hal-hal yang bisa dibenarkan itu bisa
terjadi dalam dua kondisi. (Djamali, 2000, hal. 94)
1. Kematian salah satu pihak
Putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal disebut dengan
cerai mati, sehingga membuat salah satu pihak baik pihak laki-laki
menjadi duda atau pihak perempuan menjadi janda.
2. Putusnya akibat perceraian
Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup
(perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas
kehendak istri dan terjadi diluar kehendak suami istri. Menurut hukum
Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak
suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui
apa yang disebut ila’ dan dapat pula terjadi apa yang disebut li’an serta
dapat terjadi apa yang disebut dhihar (Hamid, 2006, hal. 73)
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Macam-macam Talak menurut Islam, yaitu :
1. Talak Raj’i
Suatu talak dimana seorang suami yang mempunyai hak untuk merujuk
kembali istrinya tanpa kehendaknya. Talak Raj’i ini di syaratkan dengan
istri yang sudah digauli. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT
Sebagai berikut:
ٌ ق َِ هشتَب ِْ فَإ ِ ِْ َسب
ُ اٌطهال
٘ هُٓ َش ٍْئًب إِال أَ ْْ ٌَ َخبفَبُّٛ ُا ِِ هّب آتَ ٍْتٚال ٌَ ِذًُّ ٌَ ُى ُْ أَ ْْ تَأْ ُخ ُزَٚ ٍْ ْشٌ ٌخ ِبإِدْ َسب
ٍ ن ِب َّ ْعش
ِ ْ تَسَٚف أُٚ
ْ  َّب فٍِ َّب ا ْفتَذِٙ ٍْ ٍََّللا فَال ُجَٕب َح َع
ْٓ َِ َٚ َ٘بَُّٚللا فَال تَ ْعتَذ
َ ٍْ َِث ِب ِٗ ت
ِ  ُد هُٚه ُدذ
ِ  َد هَُّٚللا فَإ ِ ْْ ِخ ْفتُ ُْ أَال ٌُمٍِ َّب ُدذ
ِ  َد هُٚأَال ٌُمٍِ َّب ُدذ
َُّْٛ ٌٌَِئِهَ ُ٘ ُُ اٌظهبَُّٚللا فَأ
ِ  َد هٌَُٚتَ َع هذ ُدذ
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu hanya dua kali, setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan nya dengan cara yang baikbaik , tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya(suami-istri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah,maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barangsiapa yang melanggar
hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”(Qur’an Surah AlBaqarah surah 2 ayat 229)
2. Talak Bin Sughra
suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya (sudah jatuha talak
1 dan talak 2) yang sudah habis masa iddahnya, suami boleh mengajak
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istrinya untuk rujuk lagi dengan syarat akad dan mahar yang baru.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur’an surat Al-Baqarah ayat 230.

 َّب أَ ْْ ٌَتَ َشا َج َعب إِ ْْ ظَٕهب أَ ْْ ٌُمٍِ َّبِٙ ٍْ ٍََب فَال ُجَٕب َح َعَْٙ ًجب َغ ٍْ َشُٖ فَإ ِ ْْ طٍَهمَٚب فَال تَ ِذ ًُّ ٌَُٗ ِِ ْٓ بَ ْع ُذ َدتهى تَ ْٕىِ َخ َصَٙفَإ ِ ْْ طٍَهم
َُّْٛ ٍَْ ٍَ ٌَ ْعََٛب ٌِمٍََُِّّٕٙللا ٌُب
َ ٍْ ِتَٚ َّللا
ِ  ُد هُٚه ُدذ
ِ  َد هُُٚدذ
Artinya “Maka jika (Suami) telah mentalaknya (tiga kali), maka tidak halal
baginya untuk kawin kembali sesudah itu, kecuali sesudah peempuan tersebut
kawin dengan laki-laki lain.

C. Tinjauan Umum Terhadap Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru
a. Tahap Pra Mediasi
Dijelaskan oleh Bapak H. Asli Sa’an S.H Sebagai Hakim Mediator di
Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri
kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan
proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi
kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar
nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja
berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak
dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim
segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan
fungsi Mediator.
b. Tahap Proses Mediasi.
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Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk
Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing
– masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang
ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator
dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib
memperseiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator
berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para
pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri
pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah
dipanggil secara patut.
c. Mediasi Mencapai Kesepakatan.
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib
dirumuskan

secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan
secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib
menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk
memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan
kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta
Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian
dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula
pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.
d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.
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Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan
secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan
tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa
perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum
pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak
dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses
persidangan.
e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.
Mediator

Hakim

tidak

boleh

menyelenggarakan

Mediasi

diluar

Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak
dikenakan biaya.
f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding /
Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua
Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili
segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara
Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan
Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim
Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang
bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para
pihak melalui Ketua Pengadilan

Agama

dapat

mengajukan

Kesepakatan

perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan
Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda
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tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu
selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Pekanbaru Tahun 2017 Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016

Di dalam pelaksanaannya, pelaksanaan mediasi ini dilakukan jika salah
satu dari pasangan suami isteri ada yang tidak berkenan untuk bercerai. Acara
mediasi dilakukan apabila si suami tidak memperkenankan si isteri untuk bercerai
Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan menggunakan jasa seorang mediator atau menengah (Soekanto, FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, hal. 7)
Melalui teori efektivitas hukum yang di telah dikemukakan Soerjono
Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Yaitu Faktorfaktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya
terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya
sendiri, yaitu Undang-Undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Yang kedua
adalah faktor penegak hukum yaitu pegawai pengadilan di lingkungan Pengadilan
Agama Pekanbaru. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Keempat adalah

58

masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut beraku atau diterapkan. Dan
yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang
dianggap buruk sehingga

tidak ditaati.

(Soekanto, Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, hal. 8)
Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di
Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang
berperkara dipengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan
pengadilan menjadi batal demi huku. Hal tersebut terdapat didalam 4 ayat (1)
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Semua sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atau putusan verstek dan
perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (deden verzet)
terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih
dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Setiap pemeriksaan perkara perdata
di pengadilan harus diupayakan perdamaian dengan jalan mediasi. Mediasi akan
menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar
mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi terbaik bagi mereka. Berikut adalah
hasil yang di peroleh dari tanggapan responden mengenai manfaat mediasi yang
dirasakan di Pengadilan Agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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TABEL III.1
Jawaban Responden tentang adanya pemaksaan dalam Mediasi
NO

Jawaban responden

Jumlah

Presentase

1

Iya

35 orang

70%

2

Tidak

15 orang

30%

50 orang

100%

Jumlah

Sumber : Data Olahan Penulis selama tahun 2017
Berdasarkan tabel III.1 diatas sebanyak 70% mediasi perkara perceraian
pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan iya adanya daya
paksa yang mengikat dengan jumlah 35 orang dan sebanyak 30% menyatakan
tidak adanya daya paksa saat di mediasi dengan jumlah 15 orang. Bisa dilihat dari
penjelasan diatas kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi menyatakan
tidak ada daya paksa dalam proses mediasi di Pengadilan.
Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang telah penulis lakukan
langsung kepada Bapak H. Asli Sa’an S.H sebagai Hakim Mediator di Pengadilan
Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan “Menurut Bapak apakah PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru
memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di
Pengadilan Agama Pekanbaru?” adapun jawaban dari beliau adalah, iya, suatu
putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum apabila kedua belah pihak tidak
mau mengikuti mediasi batal demi hukum apabila kedua belah pihak tidak
mengikuti mediasi maka putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum.
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Van Kant menjelaskan bahwa hukum adalah serumpun peraturanperaturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi
kepentingan orang dalam masyarakat (http://definisi.org/pengertian-hukummenurut-para-ahli diakses pada tanggal 19 Februari 2019 jam 21.32 WIB)
Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi
masyarakat. Landasan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan
perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan
yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
Mahkamh Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundangundangan.
Yang menjadi permasalahan adalah ternyata setelah beberapa tahun
diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi ini. Masih banyak masyarakat
yang belum mengetahui tentang peraturan pelaksanaan mediasi sebelum
dilakukan melalui jalur litigasi. Hal tersebut terlihat dari hasil data yang
dikumpulkan penulis. Yang dapat dilihat tabel dibawah ini :
Tabel III.2
Jawaban Responden yang Mengetahui/ Tidaknya PERMA No. 1 Tahun 2016
No

Jawaban Responden

Jumlah

Presentase
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1

Mengetahui

10 orang

20%

2

Tidak Mengetahui

40 orang

80%

50 orang

100%

Jumlah

Sumber : Data Olahan Penulis di Tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20%

dengan

jumlah 10 orang menyatakan mengetahui tata cara proses mediasi di Pengadilan
Agama Pekanbaru. Dan sebanyak 80% dengan jumlah 40 orang responden tidak
mengetahui tata cara mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan
analisis penulis dari penjelasan tersebut banyak yang mengetahui tata cara proses
Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan mengenai hal tersebut bahwa
sebagian responden menyatakan tidak mengetahui dikarenakan tidak semua para
pihak yang berperkara memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut sehingga
hendaknya Pengadilan Agama Pekanbaru mencari solusi dalam mengatasi
penyebab kurangnya pengetahuan para pihak tentang pelaksanaan mediasi.
Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang penulis adakan langsung
kepada Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan
“Menurut Bapak apakah semua para pihak yang bersengketa mengetahui
mengenai mediasi? adapun jawaban dari beliau adalah, para pihak yang
bersengketa sudah mengetahui Mediasi”.
Defenisi pengetahuan menurut Onny S. Prijono pengetahuan didapat dari
suatu nilai yang membiasakan orang tersebut mengembangkan rasa ingin
tahunya.( (https://idtesis.com/definisi-pengetahuan/ diakses pada tanggal 19
Februari 2019 jam 22.00 WIB)
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Pasal 4 ayat 1 mengenai telah dijelaskan bahwa Semua sengketa perdata
yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan
verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga
(derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali
ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
Dalam Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama menjelaskan Mediator memiliki
peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus
memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi berjalan dengan dan sesuai
dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak
mengatur secara rinci mengenai teknik dan keterampilan mediator dalam
memediasi para pihak, namun disebutkan bahwa meditor yang memediasi para
pihak harus mediator yang memiliki sertifikat.
Penjelasan dari Bapak Bharmawi sebagai Hakim Mediator di Pengadilan
Agama Pekanbaru menjelaskan tentang Penyebab hakim mediator belum
memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan Mediator
sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung secara
nasional sehingga pesertanya terbatas. Pada Pasal-Pasal di atas mengenai
kualifikasi mediator di Pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru belum
ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar
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mediator adalah hakim pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan.
Mengenai pembaruan daftar mediator, Pengadilan Agama memperbarui dan
mengevaluasinya setiap tahun tahun. Penyebab hakim mediator belum memiliki
sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan Mediator sangat terbatas
jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung secara nasional sehingga
pesertanya terbatas.
Idealnya Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memberikan
pelatihan Mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar:
a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan
mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki
kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu
mengorganisir proses mediasi dengan baik.
c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka
akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda
dengan hakim saat dipersidangan. Bila di persidangan hakim sangat
mejaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus
lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah
konflik antara para pihak.
Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa pelaksanaan mediasi
memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan
kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal
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kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus
diperbaiki dengan cara memberikan peatihan kepada hakim-hakim mediator.
Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator
dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi. Maka akibatnya masih banyak
masyarakat yang menilai bahwa mediator belum melakukan upaya damai dengan
maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel dibawah
ini :
Tabel III.3
Jawaban responden tentang upaya damai yang dilakukan mediator
No

Jawaban Responden

Jumlah

Presentase

1

Maksimal

20 orang

40%

2

Belum Maksimal

30 orang

60%

50

100%

Jumlah

Sumber :Data Olahan Penulis di Tahun 2017
Berdasarkan tabel III.1 diatas sebanyak 40% dengan jumlah 20 orang
dalam pelaksanaan mediasi tentang perkara perceraian pada tahun 2017 di
Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan pelaksanaan mediasi sudah maksimal,
dan sebanyak 60% dengan jumlah 30 orang menyatakan belum maksimalnya
pelaksanaan mediasi. Berdasarkan analisis penulis dari penjelasan tersebut banyak
yang menyatakan bahwa proses mediasi belum maksimal. Dan mengenai hal
tersebut bahwa sebagian responden menyatakan bahwa proses mediasi belum
maksimal dikarenakan sebagian responden menggunakan jasa pengacara yang
mana mengakibatkan kurang maksimal proses mediasi itu sehingga hendaknya
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Pengadilan Agama Pekanbaru mencari solusi untuk mempertemukan kedua belah
pihak tersebut tanpa harus melalui jasa pengacara.
Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang penulis adakan langsung
kepada Bapak Bharmawi sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama
Pekanbaru, dengan pertanyaan

“Apakah menurut Bapak sudah maksimilkah

kinerja Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru? adapun
jawaban dari beliau adalah sudah maksimal tetapi kebanyakan para pihak enggan
melakukan Mediasi.
Mediator adalah pihak ketiga atau penengah yang netral dan independen
yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaiakan
masalahnya. (Sutiyoso, 2008)
Dalam Pasal Pasal 15 menjelaskan bahwa Pedoman Perilaku Mediator
adalah:
(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman
Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berikut adalah hasil yang di peroleh dari tanggapan responden tentang
ruangan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, bisa diketahui pada tabel
berikut:
Tabel III.4
Jawaban responden tentang upaya damai yang dilakukan mediator
No

Jawaban Responden

Jumlah

Persentase

1

Nyaman

10 orang

20%
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2

Kurang Nyaman

40 orang

80%

Jumlah

50 orang

100%

Sumber : Data Olahan Penulis di Tahun 2017
Berdasarkan tabel III.4 diatas sebanyak 20% dengan jumlah 10 orang
dalam pelaksanaan mediasi tentang perkara perceraian pada tahun 2017 di
Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan nyaman, dan sebanyak 80% dengan
jumlah 40 orang menyatakan kurang nyamannya sarana yang ada di Pengadilan
Agama Pekanbaru. Berdasarkan analisis penulis dari penjelasan tersebut banyak
yang menyatakan bahwa proses mediasi tersebut belum mewujudkan rasa nyaman
bagi para pihak. Dikarenakan ruang mediasi tersebut tidak kedap suara. Maka
hendaknya pihak Pengadilan Agama Pekanbaru menyediakan ruangan mediasi
yang nyaman yang mana rahasia para pihak tidak diketahui orang lain.
Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang penulis adakan langsung
kepada Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan
pertanyaan “menurut Bapak apakah sarana untuk Mediasi sudah memadai?
adapun jawaban dari beliau, sudah, tempat mediasi tertutup ada ruang khusus
untuk melakukan mediasi serta prasarananya juga sudah lengkap.
Fasilitas dan Sarana Menurut Moenir (1992) adalah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu
dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang
berhubungan dengan organisasi kerja.
Telah dijelaskan didalam Pasal 11 ayat 4 tentang pemakaian tempat untuk
mediasi.
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Selanjutnya penulis juga menanyakan hal tersebu kepada responden
tentang “Apakah Bapak/Ibu mengikuti proses Mediasi di Pengadilan Agama
Pekanbaru?”,untuk itu jawaban responden bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel III.5
Jawaban responden yang mengikuti tahapan proses mediasi di Pengadilan
Agama Pekanbaru
No

Jawaban responden

Jumlah

Presentase

1

Mengikuti

35 orang

70%

2

Tidak Mengikuti

15 orang

30%

50 orang

100%

Jumlah

Sumber : Data Olahan Penulis di Tahun 2017
Berdasarkan tabel III.5 diatas sebanyak 70% dengan jumlah 35 orang
dalam pelaksanaan mediasi tentang perkara perceraian pada tahun 2017 di
Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan telah mengikuti, dan sebanyak 30%
dengan jumlah 15 orang

menyatakan tidak mengikuti. Berdasarkan analisis

penulis dari penjelasan tersebut bahwa lebih banyak yang mengikuti proses
mediasi dan sebagian responden tidak mengikuti pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Agama dikarenakan sebagian pihak lebih memilih menggunakan jasa
pengacara sehingga patutnya Hakim Mediator harus memanggil kedua belah
pihak untuk memastikan terwujudnya proses mediasi yang diharapkan.
Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang penulis lakukan kepada
Bapak Bharmawi sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru,
dengan pertanyaan “Pada Pasal 7 Ayat 2 huruf d dan e Peraturan Mahkamah

68

Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwasannya telah dijelaskan menghadiri pertemuan
mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara
pihak lain, bagaimana Menurut Bapak apakah mediasi bisa dikatakan gagal?”
adapun jawaban dari beliau adalah mediasi bisa dikatakan tidak berhasil apabila
para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama
30(tiga puluh hari).
Partisipasi menurut Davis (2000) adalah keterlibatan mental dan emosional
seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk
berkontribusi

terhadap

tujuan

kelompok

dan

mempertanggungjawabkan

keterlibatannya.(https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi diakses pada tanggal 20
Februari 2019 jam 20.00 WIB)
Dalam Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa para pihak dan atau kuasa
hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik.
Akibat perselisihan tersebut maka para pihak yang bersengketa lebih
memilih menggunakan pengacara guna menghindari bertatapan langsung dan
menghindari perkataan yang kurang menyenangkan dari masing-masing para
pihak. Hal tersebut bisa diketahui pada tabel di bawah ini :
Tabel III.6
Jawaban responden tentang penggunaan jasa pengacara di perkara
perceraian
No

Jawaban responden

Jumlah

Persentase

1

Menggunakan

15 orang

30%

2

Tidak menggunakan

35 orang

70%
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Jumlah

50 orang

100%

Sumber : Data Olahan Penulis di Tahun 2017
Berdasarkan tabel III.6 diatas sebanyak 30% dengan jumlah 15 orang
dalam pelaksanaan mediasi tentang perkara perceraian pada tahun 2017 di
Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan menggunakan dan sebanyak 70%
dengan jumlah 30 orang menyatakan tidak mengggunakan. Berdasarkan analisis
penulis dari penjelasan tersebut bahwa lebih banyak yang tidak menggunakan
dikarenakan jika sebagian para pihak menggunakan jasa Pengacara akan
mengakibatkan terbukanya Aib (rahasia) mereka. Sehingga alangkah bagusnya
Hakim Mediator tidak menyarankan para pihak menggunakan jasa Pengacara,
yang mana pihak Pengadilan Agama Pekanbaru telah menyediakan jasa Mediator
untuk menengahi permasalahan serta untuk menjaga privasi kedua belah pihak.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara yang penulis adakan
langsung kepada Bapak H. Abd Rahim S.H sebagai Hakim Mediator di
Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertanyaan”Menurut Bapak dalam proses
Mediasi adakah para pihak menggunakan jasa Pengacara?” adapun jawaban dari
beliau ialah, iya ada, para pihak menggunkan jasa Pengacara tapi tidak semua para
pihak menggunakan jasa Pengacara.
Jasa adalah suatu profesi yang memberikan bantuan dibidang tertentu
dalam memberikan solusi atas suatu kasus hukum.
Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari
dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi
penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para
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pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk
memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat
pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya
mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil,
mediasi belum efektif. Sebagaimana telah dijelaskan didalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tabel III.7
Jumlah Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru
No

Hasil Mediasi

Jumlah

Presentase

1

Berhasil

25 perkara

5%

2

Tidak Berhasil

495 perkara

95%

520 perkara

100%

Jumlah

Berdasarkan tabel III.7 diatas sebanyak 5% dengan jumlah 25 perkara
yang berhasil di Mediasi dan sebanyak 95% dengan jumlah 495 perkara yang
tidak berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017.
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B. Bagaimana upaya Hakim apabila Mediasi tidak berhasil Pada
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
Seiring dengan itu untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan
Agama Pekanbaru sebagai penyelesaian perkara perceraian, beberapa yang telah
dilakukan antara lain:
1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan Hakim Mediator terhadap para
pihak Hakim Mediator yang memberikan pelayanan kepada para pihak
yang berperkara, harus memberikan pemahaman mengenai pentingnya
mediasi. Upaya yang dilakukan, hakim mediator tersebut harus
menjelaskan mengenai langkah kerja dalam pelaksanaan mediasi. Hakim
mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan fungsi atau peran dari
seorang hakim mediator sehingga para pihak dapat mengerti tugas dari
hakim mediator. Kemampuan seorang mediator mempengaruhi atas
berhasilnya mediasi.
2. Tempat yang dipakai untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Pekanbaru agar bisa efektif, dengan menyediakan ruangan yang lebih luas,
menyediakan ruangan kaukus agar para pihak dapat berperan lebih aktif
jika mengundang kaukus, menyediakan minuman untuk para pihak jika
nanti salah satu pihak ada yang merasa emosi dengan pernyataan yang di
sampaikan oleh pihak lainnya sehingga para pihak dapat merasakan
nyaman ketika melaksanakan mediasi tersebut.
3. Hakim mediator harus bisa mendamaikan kedua belah pihak yang akan
melakukan perceraian. Peran hakim mediator disini sangat penting, hakim
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mediator diharapkan dapat menggunakan kata-kata yang bisa membuat
para pihak yang akan melakukan perceraian mengurungkan niatnya untuk
bercerai sehingga dapat kembali untuk meneruskan rumah tangga yang
baik. Namun, hakim mediator hanya bertugas untuk memberikan saran
atau masukan kepada para pihak tersebut dengan tidak boleh memaksakan
kehendak para pihak.
4. Menyediakan Mediator yang berasal dari yang bukan hakim. Usaha
tersebut untuk proses perdamaian agar lebih efisien. Apabila Hakim
memilih mediator yang bukan non hakim jadi apabila mediator yang
ditunjuk oleh hakim itu berhasil mendamaikan para pihak maka dapat
mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Mediator
yang ditunjuk oleh Hakim tadi juga sudah mempunyai sertifikat mediator.
Dan pengetahuan dari Mediator yang ditunjuk Hakim Mediator agar dapat
mengembangkan ilmunya dalam mendamaikan para pihak agar tidak
bercerai.
5. Mengusahakan supaya Hakim Mediator yang belum memiliki sertifikat
Mediator dan seharusnya Hakim dapat mengikuti pelatihan Mediator
dengan baik dan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, karena apabila
mengikuti pelatihan tersebut, hakim mediator memperoleh tahap-tahap
untuk mendamaikan kedua belah pihak.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan:
1. Mediasi adalah amanah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.
Dalam Penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan
Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa Pelaksanaannya banyak yang gagal dikarenakan tidak
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari sengketa yang masuk tahun
2017 sejumlah 1956 sengketa yang masuk dan berhasil di damaiakan
hanya 25 perkara.
2. Upaya Hakim Mediator apabila Mediasi tidak berhasil yaitu mencoba
untuk memberikan saran dan masukan kepada para pihak yang berperkara
dan memberikannya kesempatan untuk kedua belah pihak berunding
selama kurun waktu 14hari, dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung ada
tahap menjumpai satu orang diantara dua pihak, Mediator memikirkan apa
harapan dari tiap-tiap orang yang berperkara, dan apabila itu tidak berhasil
maka Hakim Mediator melanjutkan Persidangan. Beberapa hal yang
menyebabkan mediasi tidak berhasil yaitu para pihak sudah berkeinginan
bercerai dan keputusannya sudah bulat untuk bercerai. tidak mau
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diganggupihak sudah sama-sama menghendaki perceraian, salah satu
pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai.
B. Saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan,
maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1.

Dalam hal ini Hakim seharusnya bisa memberikan pemahaman
kepada para pihak yang bersengketa dan bisa mengurangi angka
perceraian sesuai dengan aturan yang berlaku yakni yang ada di dalam
peraturan yang berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan
Agama.

2.

Pada praktiknya dalam permasalahan perceraian yang mana mana
mengambil jalur perdamaian harus dapat lebih efisien, diharapakan
khususnya untuk Hakim agar dapat menjadi penengah yang mana
mengapresiasikan penuh dalam melakukan mediasi

untuk kedua

belah pihak sehingga kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang
baik terhadap mediasi tersebut.
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