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BAB I 

PENDAHULUAN 

Banyak orang yang menikah mencoba memperjuangkan suatu ikatan yang 

kuat dan langgeng dengan kasih sayang. Namun ketika perasaan sudah 

mendingin, salah satu atau keduanya mendapati tidak adanya kesetiaan, maka ini 

adalah titik awal permasalahan yang kemudian bisa berujung pada perpisahan. 

Dalam budaya timur, perceraian dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk. Namun 

kegagalan pernikahan bukanlah aib, jika ternyata hal tersebut bisa membuat 

pasangan bisa lebih bahagia. 

Saat ini jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat. Data 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag 

MA), pada tahun 2010 terdapat sebanyak 285.184 perkara yang berakhir dengan 

perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia. Angka tersebut merupakan angka 

tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan 

perkara yang masuk mencapai 81%.
1
  

Menurut pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 kompilasi hukum  

islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk 
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menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu 

adalah sebagai berikut :
2
 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.  

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain di luar kemampuannya.  

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.  

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.  

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

7. Suami melanggar Ta’lik Talak. 

8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari 

alasan-alasan tersebut. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang 

pengadilan.  Berdasarkan tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun, maka 

peran lembaga perdamaian sangat diperlukan guna mencegah terjadinya 
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perceraian. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan 

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. 
3
 

Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri 

menjadi hapus. Namun , Subekti tidak menyatakan pen gertian perceraian sebagai 

penghapusan perkawinan itu dengan kematian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 menekankan kepada penyelesaian sengketa berbentuk mediasi.
4
 

Mediasi dalam undang-undang tersebut adalah mediasi yang dilakukan 

melalui ja lur non litigasi yaitu mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara 

para pihak dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Setelah dikeluarkannya 

Peraturan Mahkamah Agung Nom or 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, yang telah di revisi menjadi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi menjadi sangat penting, karena 

disini Mahkamah Agung telah memerintahkan setiap hakim yang menyidangkan 

perkara dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan mewajibkan 

setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian 

sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut. 

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pa sal 154 RBg yang 

mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kedua Pasal tersebut mengenal dan 

menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.  
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Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:
5
 

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan 

negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.  

Selanjutnya ayat (2) mengatakan: 

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu 

bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan 

untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu berkekuatan 

dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.  

Pengertian Mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “Sebagai 

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam  penyelesaian suatu perselisihan sebagai 

penasehat”.
6
  

Secara yuridis, pengertian mediasi lebih konkret ditemukan dalam  

Peraturan Mahkamah Agung Nom or 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa “Mediasi adala h cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator
7
”.  

Pengertian Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 menekankan pada 

satu aspek penting dimana Mediator proaktif mencari berbagai kem ungkinan 

penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif -alternatif 
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penyelesaian sengketa. Mediasi yang dilakukan tentunya ada urutan tersendiri 

agar proses tersebut berlangsung dengan baik. Langkah mediasi yang pertama 

adalah pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, kemudian 

hakim menyarankan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda 

proses mediasi apabila ada keinginan dari pasangan untuk memikirkan kembali 

keputusannya. Hakim akan memberikan kesempatan menunda proses mediasi 

paling lama 14 hari. 

Sebelum melakukan proses mediasi, mediator akan mencari ruang khusus 

untuk dapat melakukan proses mediasi dengan baik. Proses mediasi tersebut 

masih dilakukan dalam lokasi di Pengadilan Agama. Selama menjalani proses 

mediasi, umumnya dilakukan maksimal 2 kali. Jika mediasi menghasilkan 

kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Bila dalam mediasi tidak tercapai 

perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.  

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Pati keberhasilan yang terjadi memang 

sangat sediki sehingga dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis meneliti 

bagaimana mediasi yang dilakukan oleh mediator yang berhasil dalam memediasi 

pasangan. Kondisi inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pelaksanaan Mediasi terhadap Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Pati” yang nantinya penelitian ini dapat membantu mediator 

dalam meningkatkan kualitas mediasinya. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya adalah faktor apa 

yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi  perceraian di 

Pengadilan Agama Pati.  

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yang terdiri dari:  

1. Tujuan obyektif, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi tentang perceraian di 

Pengadilan Agama Pati. 

2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah 

satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana S trata-1 Program Studi 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

 


