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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

A. Kasus Posisi 

1. Kasus Putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt.  

Berdasarkan peneliti di Pengadilan Agama Pati terdapat perkara 

perceraian antara suami istri dengan putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt. 

Mengenai duduk perkaranya sebagai berikut: 

a. Identitas para Pihak 

1) Pemohon 

Nama  : Samijan Bin Japar  

Umur  : 47 Tahun 

Pekerjaan : Buruh harian lepas 

Alamat  :Desa degan RT 003 RW 001, Kecamatan 

Winong,Kabupaten Pati  

2) Termohon 

Nama  : Suwarni Binti Kasmiran 

Umur  : 43 Tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Alamat  :Desa degan RT 003 RW 001, Kecamatan Winong, 

Kabupaten Pati 

b. Keterangan Pemohon adalah sebagai berikut:  
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1) Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 2 Maret 1997  

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten 

Pati sesuai Kutipan Akta Nikah Nom or: 371/03/III/1997 Tagal 03 

Maret 1997; 

2) Pemohon bersetatus perjaka dan Termohon bersetatus Perawan; 

3) Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun kemudian pindah 

kerumah bersama di Desa Degan Kecamatan W inong Kabupaten 

Pati selama 17 tahun 2 bulan yang sekarang masih ditempati oleh 

termohon; 

4) Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan  

bernama: Rindiyati Puji Lestari yang berumur 17 tahun;  

5) Menurut Pemohon setelah perkawinannya berlangsung + 15 tahun 

2 bulan atau sejak bulan Mei Tahun 2012 rumah tangganya dengan 

Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur masalah 

keuangan dengan Pemohon. Ketika Pemohon menyuruh permohon 

untuk mengambil uang tabungan di Koprasi sebesar  105 juta, 

Termohon malah mengelabuhi Pemohon dengan mengganti uang 

yang baru saja diambil dari tabungan berupa kertas biasa karena 

Pemohon tidak bisa melihat dengan jelas. Setiap kali Pemohon 

menanyakannya justru Permohon marah dan ingin menang sendiri 

bahkan terkadang Termohon balik menyalahkan pemohon dan 
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menuduh ada orang lain yang ingin menyalahi keluarganya . 

Sehingga semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sering kali 

bertengkar dan setiap kali bertengkar Termohon bersikap kasar 

padahal Pemohon berusaha untuk bersabar dalam menghadapi 

Termohon tetapi sikap Termohon tidak berubah juga;  

6) Dengan sikap seperti itu Pemohon sudah tidak mau percaya lagi 

kepada Termohon; 

7) Pada tanggal 16 Mei 2015, Pemohon sakit muntaber dan pada saat 

seperti itu Termohon pura-pura tidak mau tau. Pemohon dibawa ke 

rumah sakit oleh tetangganya dan salam a di rumah sakit yang 

mengurus Pemohon juga tetangganya; 

8) Beberapa hari di rumah sakit Pemohon pulang kerumah tetapi 

Termohon juga tidak perduli dengan pemohon karena sikapnya 

tersebut pemohon tidak tahan dan memutuskan pergi tinggal di 

rumah saudaranya bernama Bapak Samiun yang masih satu desa 

dengan termohon; 

9) Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak tanggal 18 Mei 

Tahun 2015 atau hingga saat ini selama 1 hari Pemohon dan 

Termohon telah berpisah hingga sekarang;  

10)  Sesuai pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah cukup 

beralasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak 

di Pengadilan Agama Pati dengan alasan pemohon dan termohon 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
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harapan lagi untuk hidup rukun dalan perkawinan dengan 

termohon.  

c. Keterangan Termohon adalah sebagai berikut: 

1) Keterangan Termohon di depan persidangan memberikan 

penjelasan bahwasannya termohon dan pemohon mem ang sering 

bertengkar tetapi hanya terjadi perselisihan kecil-kecilan saja. 

Termohon memang benar pernah disuruh mengambil uang di Bank 

oleh pemohon yang jumlahnya 90 juta bukan 105 juta seperti yang 

diungkapkan Pemohon dalan laporannya. Termohon menaruh uang 

90 juta tersebut di dalam kamar kemudian Termohon pergi 

kebelakang sebentar untuk buang air kecil setelah kembali ke 

kamar uang tersebut hilang dan berganti dengan tumpukan kertas-

kertas. Atas kejadian ini Pemohon marah-marah kepada Termohon 

tetapi meskipun demikian Termohon tetap menjalankan tugasnya 

sebagai seorang istri tidak seperti apa yang dikatakan oleh 

Pemohon bahwa selama ini pemohon yang tidak merespon jika 

termohon mengajak bicara meskipun selalu berusaha baik namun 

pemohon mengabaikan; 

2) Pada saat pemohon sakit dan masuk rumah sakit Termohon ingin 

merawatnya tetapi usaha Termohon diabaikan dan P emohon malah 

menyuruh Termohon untuk pulang tatapi Termohon tidak pulang 

bahkan berusaha memberi makan tetapi Pemohon menolaknya 
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walapun seperti itu Termohon tetap berlaku baik terhadap 

Pemohon; 

3) Sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon tetap 

mencari keberadaannya dan ternyata Pemohon tinggal dirumah 

saudaranya yang masih satu desa dengan Termohon dan sampai 

sekarang Pemohon tidak mau pulang kerumah.  

d. Saksi-saksi dari Pemohon seperti:  

1) Sripan Binti Jasemin, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Tani, Tempat tinggal Rt 001 Rw 001 Desa Degan, Kecematan 

Winong, Kabupaten Pati, yang memberikan keterangan pada 

pokoknya adalah sebagai berikut:  

a) Bahwa saksi kenal dengan Samijan dan Suwarni Karena saksi 

adalah tetangga Pemohon dan Termohon;  

b) Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun di 

rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, dan dikarunia 1 orang anak 

perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;  

c) Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang pijat dsedangkan 

Termohon adalah ibu rumah tangga biasa;  

d) Sejak sekitar tanggal 30 April 2015 saksi mernah melihat tiga 

kali Pemohon dan Termohon bertengkar karena kehilangan uang 

yang baru diambil Termohon dari Bank sejumlah 90 juta  dan 

uang tersebut berubah menjadi kertas biasa;  
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e) Sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 

bulan lebih karena Pemohon tinggal bersama saudaranya;  

f) Saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi termohon di 

rumah bersama Termohon; 

g) Sebelum Pemohon dan Termohon pisah saksi sudah pernah 

menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi 

tidak berhasil; 

2) Sri Waniti Binti Subawi, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Dagang, Tempat tinggal di Rt 001 Rw 002 Desa sugih warno, 

Kecematan Gabus, Kabupaten Pati, yang memberikan keterangan 

pada pokoknya adalah sebagai berikut:  

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena 

saksi adalah pasien pijat Pemohon; 

b) Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun di 

rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, saksi kenal selama 4 tahun 

karena saksi kenal mereka sebagai suami istri dan telah 

dikarunia 1 orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan 

Termohon; 

c) Sejak sekitar tanggal 30 April 2015 saks i mernah melihat tiga 

kali Pemohon dan Termohon bertengkar karena kehilangan uang 

yang baru diambil Termohon dari Bank sejumlah 90 juta;  
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d) Saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di 

rumah bersama Termohon; 

3) Sarmini Binti Sarmin, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Tani, Tempat tinggal Rt 006 Rw 001 Desa Degan, Kecematan 

Winong, Kabupaten Pati, yang memberikan keterangan pada 

pokoknya adalah sebagai berikut:  

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Samijan 

dan Suwarni  Karena saksi adalah pasien pija t Pemohon; 

b) Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun di 

rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, saksi kenal selama 4 tahun 

karena saksi kenal mereka sebagai suami istri dan telah 

dikarunia 1 orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan 

Termohon; 

c) Sejak sekitar tanggal April 2015 saksi mernah melihat tiga kali 

Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara 

Pemohonj dan Termohon sering bertengkar karena kehilangan 

uang yang baru diambil Termohon dari Bank sejumlah 90 juta  

rupiah; 

d) Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 

sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon tinggal bersama 

saudaranya yang bernama Samiun; 
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e) Saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di 

rumah bersama Termohon; 

e. Saksi-saksi dari Termohon seperti: 

1) Babar Santoso Binti Dasuki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, 

Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Rt 004 Rw 001 Desa Degan, 

Kecematan Winong, Kabupaten Pati, yang memberikan keterangan 

pada pokoknya adalah sebagai berikut:  

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Term ohon, Samijan 

dan Suwarni  Karena saksi adalah tetangga Pemohon dan 

Termohon, mereka sebagai suami istri kurang lebih 18 tahun ; 

b) Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun di 

rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan telah dikarunia 1 orang 

anak perempuan yang umurnya 17 tahun sekarang dalam asuhan 

Termohon; 

c) Sejak sekitar tanggal April 2015 saksi mernah melihat Pemohon 

dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan 

Termohon sering bertengkar karena kehilangan uang yang di 

rumah namun jumlahnya saksi tidak tahu ; 

d) Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 

sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon tinggal bersama 

saudaranya; 
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e) Saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di 

rumah bersama Termohon; 

2) Rindiati Binti Samijan, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Mahasiswa, Tempat tinggal RT 003 RW 001 Desa degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, yang memberikan keterangan 

pada pokoknya adalah sebagai berikut:  

a) Bahwa Pemohon dan Termohon, Samijan dan Suwarni, saksi 

adalah anak kandung  Pemohon dan Termohon; 

b) Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun di rumah 

bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan Kecamatan 

Winong Kabupaten Pati dengan baik-baik namun sekarang 

sudah 4 bulan terakhir ini, Pemohon dan Termohon berpisah 

tempat tinggal karena Pemohon kehilangan uang di rumah 

sebanyak 90 juta rupiah yang baru diambil oleh Termohon di 

Bank BRI, yang ditaruh di meja kamar Pemohon ternyata 

berubah tumpukan kertas kecil-kecil dan sebelum kejadian ini 

dahulu Pemohon sering kehilangan uang serupa tetapi 

jumlahnya tidak pernah sebesar ini ; 

c) Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang ke rumah 

bersama sebanyak 2 kali melihat saksi, sedang Termohon tidak 

pernah mendatangi Pemohon; 

d) Bahwa sebagai seorang anak masih menginginkan antara 

Pemohon dan Termohon rukun dan baik lagi;  
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Keluarga pemohon dan termohon juga sudah berusaha 

mendamaikan para pihak agar hidup rukun dan membina rumah tangga 

lagi tetapi tidak berhasil dikarenakan pemohon bersikukuh pada 

pendiriannya untuk bercerai dari termohon. Pemohon dan termohon secara 

pribadi hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak agar mereka hidup rukun kembali, baik 

melalui persidangan maupun mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor  1 

Tahun 2008 oleh Hakim Mediator H.Abdullah Said, S.H.Yang hasilnya 

mediasi gagal karena termohon dan pemohon tetap pada pendirian masing -

masing dan tidak dapat mencapai kata sepakat untuk mengakhiri sengketa 

dengan damai. Keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dengan 

apa yang dikatakan oleh Pemohon maka dari itu Majeli Hakim  

berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selama ini 

sudah retak dan telah pecah juga hati keduanya sehingga tidak mungkin 

lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang 

sakinah mawaddah dan ar-rohmah sebagamana yang tercantum dalam  

surat Ar-ruum ayat 21. Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan 

pemohon, memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu 

roj’i terhadap termohon di Pengadilan Agama Pati, menghukum pemohon 

untuk membayar kepada termohon yang berupa mut’ah dan nafkah iddah 

dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara di 

pengadilan.  
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2. Kasus Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt.  

Berdasarkan peneliti di Pengadilan Agama Pati terdapat perkara perceraian 

antara suami istri dengan putusan Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. Mengenai 

duduk perkaranya sebagai berikut:  

a. Identitas para Pihak 

1) Pemohon 

Nama  : Edi Utomo Binti sarmin  

Umur  : 27 Tahun 

Pekerjaan : Sopir  

Alamat  : Dukuh Clangap RT 003 RW 002 Desa Soneyan 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati   

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2015 

memberikan kuasa kepada M. IMAM SANTOSO, SH. 

ADVOKAT/PENGACARA selanjutnya disebut sebagai kuasa 

pemohon. Kuasa hukum tersebut bertindak untuk dan atas nama 

Edi Utomo. 

2) Termohon 

Nama  : Indah Setiyoningrum Binti Sutar  

Umur  : 24 Tahun  

Pekerjaan :  ibu rumah tangga 

Alamat  : Dukuh Clangap RT 003 RW 002 Desa Soneyan 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 
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b. Keterangan Pemohona adalah sebagai berikut:  

1) Pemohon dan Termohon menikah secara syah sebagai suami istri 

tercatat di KUA kecamatan trangkil Kabupaten Pati berdasarkan 

Kutipan Akta Nikah No.453/VIII/2010 pada  tanggal 1 Agustus 

2010 yang sebelum nya Pemohon bersetatus perjaka dan Termohon 

bersetatus Perawan. 

2) Sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

orang tua Pemohon di Dukuh Clangap RT 003 RW 002 Desa 

Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dalam membina 

rumah tangga pemohon dan termohon memiliki dua orang anak 

yaitu: 

a) ARNESYA ZIFARA AYUNDA PUTRI umur + 4 tahun  

b) ATARA ZIFARA SAKA PUTRA umur + 2 tahun. 

3) Dalam membina rumah tangga + 5 tahun atau sejak bulan juni 2011 

keadaan rumah tangga pemohon dan termohon ada gejala pecahnya 

ikatan pernikahan dengan seringkali ada perselisihan dan 

pertengkaran yang berlarut-larut dengan tidak ada harapan hidup 

rukun kembali; 

4) Faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut 

antara Pemohon dan Termohon adalah berawal dari:  

a)  Termohon kurang menerima nafkah dari pemohon dan selalu 

menuntut lebih sedangkan pemohon hanya bekerja sebagai 

sopir; 
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b)  Selain itu Termohon tidak mau menghargai Pemohon dengan 

berbicara kasar dan Termohon jarang sekali melayani Pemohon 

sebagaimana kewajiban seorang istri;  

c) Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga 

kedua anaknya juga tidak pernah mendapatkan perhatian dari 

Termohon akhirnya orang tua Pemohon yang merawat kedua 

anaknya.  

5) Kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin 

besar sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon pisah 

ranjang meskipun dalam satu rumah. Semenjak itulah pemohon dan 

Termohon putus hubungan dan Termohon melepaskan tanggung 

jawabnya sebagai ISTRI serta sudah tidak memperdulikan 

Pemohon hingga sekarang; 

6)  Sesudah kejadian tersebut akhirnya antara Pemohon dan 

Termohon hidup berpisah selama 7 bulan. Sehingga harapan untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mampu lagi. 

Pemohon bertekat untuk mengajukan cerai talak kepada termohon; 

 Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukum dan termohon secara 

pribadi hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak agar mereka hidup rukun kembali, baik melalui 

persidangan maupun mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 

oleh Hakim Mediator DRS. Hj. Malihadza, S.H., MH. Tanggal 04 Juni 2015, 

namun tidak berhasil. 
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Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan  termohon 

tidak menyampaikan jawabannya karena antara pemohon dan termohon 

sepakat untuk rukun kembali melalui surat kuasa substitusi telah 

menyampaikan keterangan secara lisan bahwa pemohon mencabut perkaranya 

yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadila n Agama Pati, Nomor 

0879/Pdt.G/2015/PA.Pt karena antara pemohon dan termohon mau rukun 

kembali.  

Berdasarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon Majelis Hakim  

telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah 

tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang -

Undang Nom or 3 tahun 2006, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,  dan 

berhasil dengan adanya pencabutan laporan Pemohon melalui kuasanya. 

Majelis Hakim dalam perkara ini berkeputusan mengabulkan permohonan 

pemohon untuk mencabut perkaranya, menyatakan perkara Nomor 

0879/Pdt.G/2015/PA  dan membebankan biaya perkara ke pemohon.  

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan  

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang 

bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesain dapat dicapai atau 

dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. 

Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai 

penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Sifat mediasi di 



93 

 

pengadilan sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. 

Akan tetapi, dalam konteks mediasi dipengadilan mediasi bersifat wajib. Hal ini 

mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan 

harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiain melalui perdamaian yang dibantu 

oleh mediator. Mediator inilah yang membantu para pihak yang berperkara dalam  

proses perundingan guna mencari berbagi kemungkinan penyelesaian sengketa 

seperti perceraian. 

1. Pelaksanaan Mediasi d i Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 

0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt. 

Samijan Bin Japar, umur 47 Tahun, pekerjaan buruh harian lepas 

(tukang kayu) yang bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah 

saudaranya yang bernama Bapak Samium di RT 004 RW 001 Desa Degan, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon; 

 Melawan  

Suwarni Binti Kasmiran, umur 43 Tahun, pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa degan Kecamatan 

Winong Kabupaten Pati selamjutnya disenut sebagai Termohon; 

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak dapat menghadap 

sendiri di persidangan; 
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Dalam usaha perdamaian, para pihak diwajibkan menempuh proses 

mediasi; 

Dalam persidangan para pihak telah sepakat memilih H.Abdullah 

Said, S.H. Hakim Pengadilan Agama Pati untuk bertindak sebagai 

Mediator dalam perkara ini, sebagaimana kesepakatan memilih mediator 

tertanggal 25 Juni 2015; 

Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta, jo 

Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) PERMA RI No Tahun 2008.  

MENETAPKAN  

1. Menunjuk H.Abdullah Said, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati) 

sebagai mediator dalam perkara Nomor 0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt. antara 

Samijan bin Japar sebagai Pemohon melawan Suwarni binti Kasmiran 

sebagai Termohon; 

2. Menetapkan jangka waktu mediasi maksimal selama 40 (empat puluh) 

hari kerja, terhitung sejak tanggal penetapan ini  

3. Memerintahkan Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada 

Majelis Hakim; 

Hasil Mediasi 

Hakim Mediator H.Abdullah Said, S.H. dalam Perkara Nomor 

0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt. antara:  
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Samijan Bin Japar, umur 47 Tahun, pekerjaan buruh harian lepas 

(tukang kayu) yang bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa degan 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah 

saudaranya yang bernama Bapak Samium di RT 004 RW 001 Desa Degan, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon; 

 Melawan  

Suwarni Binti Kasmiran, umur 43 Tahun, pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa degan Kecamatan 

Winong Kabupaten Pati selamjutnya disenut sebagai Termohon;  

Memberitahukan tentang kegagalan mediasi bahwa para pihak 

meskipun hadir sendiri atau diwakili kuasanya tetapi tetap pada 

pendiriannya masing-masing dan tidak dapat mencapai kata sepakat untuk 

mengakhiri sengketa dengan damai.  

Dalam putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. Pengadilan Agam a 

Pati ada seorang pasangan suami istri yang awalnya baik-baik saja dalam  

hubungan rumah tangga tetapi ada saatnya dimana mereka ada suatu 

masalah yang menurut suaminya itu istrinya yang salah maka suaminya 

mengajukan permohonan gugat cerai istrinya ke Pengadilan Agama Pati. 

Suaminya sudah memberikan semua alasan-alasan di depan Pengadilan 

Agama untuk mengajukan cerai talak. Tetapi istrinya juga memberi 

keterangan berbeda ada yang tidak sama dengan apa yang diungkapkan 

suaminya. Pada saat keduanya di panggil ke Pengadilan Agama Pati untuk 
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di adakannya mediasi bersama mediator yang sudah di tunjuk dan di 

sepakati mereka datang sendiri tanpa diwakili. Saat mediasi dilakukan 

mediator berusaha mendamaikan para pihak tersebut tetapi dari salah satu 

pihak terutama suaminya atau pemohon bersikukuh pada pendiriannya dan 

sudah tidak mau hidup rukun kembali. Maka dari kesimpulan mediasi 

hasilnya gagal untuk berdamai dan tetap mau bercerai. Setelah itu juga 

dilakukan pemanggilan saksi-saksi dari para pihak yang kesim pulan dari 

kesaksian itu sesuai dengan apa yang di ungkapkan para pihak terutama 

pemohonnya. Dengan pertimbangan-pertim bangan yang sudah diketahui 

oleh Majelis hakim maka di kabulakan permohonan pemohon untuk 

bercerai dengan termohon. Apabila mediasi dalam persidangan maupun 

diluar persidangan gagal maka perceraiannya berhasil atau di kabulkan.  

2. Pelaksanaan Mediasi d i Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 

0879/Pdt.G/2015/Pa.Pt. 

Edi Utom o Binti sarmin, umur 27 Tahun, pekerjaan sopir yang 

bertempat tinggal di dukuh Clangap RT 003 RW 002 Desa Soneyan 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon; 

Melawan  

Indah Setiyoningrum Binti Sutar, umur 24 Tahun, pekerjaan ibu 

rumah tangga yang bertempat tinggal di dukuh Clangap RT 003 RW 002 

Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selanjutnya disebut 

sebagai Termohon; 
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Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak dapat 

menghadap sendiri di persidangan; 

Dalam usaha perdamaian, para pihak diwajibkan menempuh proses 

mediasi; 

Dalam persidangan para pihak telah sepakat memilih DRS. Hj. 

Malihadza, S.H., MH. Hakim  Pengadilan Agama Pati untuk bertindak 

sebagai Mediator dalam perkara ini, sebagaimana kesepakatan memilih 

mediator tertanggal 04 Juni 2015; 

Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta, jo 

Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) PERMA RI No Tahun 2008.  

MENETAPKAN  

1. Menunjuk DRS. Hj. Malihadza, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Agama 

Pati) sebagai mediator dalam perkara Nomor 0879/Pdt.G/2015/Pa.Pt. 

antara Edi Utomo bin Sarmin sebagai Pemohon melawan Indah 

Setiyaningsih binti Sutar sebagai Termohon;  

2. Menetapkan jangka waktu mediasi maksimal selama 40 (empat puluh) hari 

kerja, terhitung sejak tanggal penetapan ini 

3. Memerintahkan Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis 

Hakim; 
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Hasil Mediasi 

Hakim Mediator DRS. Hj. Malihadza, S.H., MH.  dalam Perkara 

Nomor 0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt. antara:  

Edi Utom o Binti sarmin, umur 27 Tahun, pekerjaan sopir yang 

bertempat tinggal di dukuh Clangap RT 003 RW 002 Desa Soneyan 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon; 

Melawan  

Indah Setiyoningrum Binti Sutar, umur 24 Tahun, pekerjaan ibu 

rumah tangga yang bertempat tinggal di dukuh Clangap RT 003 RW 002 

Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selanjutnya disebut 

sebagai Termohon; 

Memberitahukan tentang kegagalan mediasi bahwa para pihak 

meskipun hadir sendiri atau diwakili kuasanya tetapi tetap pada 

pendiriannya masing-masing dan tidak dapat mencapai kata sepakat untuk 

mengakhiri sengketa dengan damai.  

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena antara Pemohon dan 

Termohon sepakat untuk rukun kembali melalui surat kuasa substitusi 

telah menyampaikan keterangan secara lisan bahwa pemohon mencabut 

perkaranya yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Pati, 

Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt karena antara pemohon dan termohon mau 

rukun kembali. 
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Dalam putusan Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. Pengadilan Agama 

Pati ada seorang pasangan suaimi istri yang awalnya baik-baik saja dalam  

hubungan rumah tangga tetapi ada saatnya dimana mereka ada suatu masal 

yang menurut suaminya seringkali ada perselisihan dan pertengkaran yang 

berlarut-larut di karenakan termohon kurang menerima nafkah dari 

pemohon dan selalu menuntut lebih sedangkan pemohon hanya bekerja  

sebagai sopir, selain itu termohon tidak mau menghargai pemohon dengan 

berbicara kasar dan termohon jarang sekali melayani pemohon 

sebagaimana kewajiban seorang istri apalagi termohon sering keluar 

rumah tanpa izin sehingga kedua anaknya juga tidak pernah mendapatkan 

perhatian dari termohon akhirnya orang tua pemohon yang merawat kedua 

anaknya. Dengan  demikian suami sudah memberikan semua alasan-alasan 

di depan Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai ta lak. Pada saat 

keduanya di panggil ke Pengadilan Agama Pati untuk di adakannya 

mediasi bersama mediator yang sudah di tunjuk dan di sepapakati bersama 

pemohon yang didampingi kuasa hukum dan termohon datang sendiri.  

Saat mediasi dilakukan mediator berusaha mendamaikan para pihak 

tersebut tetapi masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya dan 

sudah tidak ada harapan rukun kembali maka hasil dari mediasinya ga gal 

untuk berdamai. Pada saat hari persidangan telah ditetapkan pemohon dan 

termohon tidak menyampaikan jawabannya karena antara pemohon dan 

termohon sepakat untuk rukun kembali melalui surat kuasa substitusi akan 

mencabut laporan pemohon. Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan 
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yang sudah diketahui oleh Majelis hakim maka di kabulakan permohonan 

pemohon untuk mencabut laporannya. Berarti dalam kasus diatas 

mediasinya berhasil karena ada pencabutan laporan dan sepakat untuk 

hidup rukun kembali atau rujuk.  

C. Faktor pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi  

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor faktor 

pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berdasarkan wawancara M. 

Arwani, S.Ag.,S.H. Hakim Pengadilan Agama Pati berikut faktor-faktor 

pendukung keberhasilan mediasi:  

1. Kemampuan mediator  

Pada saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebaga i 

penengah para pihak yang bersengketa. Kemampuan mediator dalam 

putusan perceraian nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. berpengaruh akan 

adanya keberhasilan mediasi karena mediator memberikan masukaan atau 

solusi sesuai dengan pemasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan 

Termohon sehingga dapat mengupayaka n adanya titik temu untuk 

berdamai kembali.  

2. Faktor sosiologis  

Kondisi sosial menentukan keberhasilan sebuah mediasi dalam kasus 

putusan perceraian nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. karena Termohon 

sudah bisa menerima kondisi keuangan Pemohon sebagai supir yang 

awalnya Termohon menuntut lebih penghasilan Pemohon.  
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3. Moral dan kerohanian 

Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk 

mengupayakan adanya perdamaian. Berdasarkan putusan perceraian 

nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. perilaku Pemohon sangat baik karena mau 

rukun kembali dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangganya. 

Begitu pula dengan tingkat kerohanian Pemohon dan Termohon 

berpengaruh pada keberhasilan m ediasi karena apabila Pemohon tidak 

mempunyai pegangan teguh yaitu ajaran agama pasti akan bersikuku untuk 

berpisah.  

4. Itikad  baik para pihak  

Pada saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai 

penengah yang berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa . 

Namun apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan para 

pihak tidak akan berhasil apabila tidak didukungan oleh itikad baik para 

pihak untuk dirukunkan kembali serta kesadaran masing masing pihak 

akan kekurangannya sehingga bisa saling memaafkan satu sama lain. 

Dalam putusan perceraian nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. itikat baik 

Pemohon untuk berdamai dan menerima Termohon untuk kembali hidup 

bersama.  

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi  

berdasarkan wawancara Hakim Pengadilan Agama Pati adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kemampuan Mediator  

Kemapuan mediator dalam putusan perceraian nomor 

0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. sebagai penengah yang berusaha 

mendamaikan Pemohon dan Termohon yang bersengketa. Namun 

usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan Pemohon dan 

Termohon tidak berhasil karena keegosian atau keinginan Pemohon 

untuk bercerai sudah kuat sekali. 

2. Para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai  

Seringkali terjadi pada saat mediasi salah satu pihak bahkan 

keduanya sudah sangat kuat berkeinginan  untuk bercerai seperti 

yang ada dalam kasus putusan perceraian nomor 

0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. .Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama 

terjadi akibat dari tidak berhasilnya upaya perdamaian yang 

dilakukan oleh pihak keluarganya. Sehingga hal ini yang 

menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian antara pihak 

Pemohon dan Termohon. Apabila para pihak dibujuk untuk  rukun 

kembali itu sangat tidak mungkin dilakukan karena keegosian atau 

keinginan untuk bercerai sudah kuat sekali.  

3. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan  

Konflik atau masalah seringkali muncul dalam kasus putusan 

perceraian nomor 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. dikarenakan hilangnya 

uang yang baru saja diambil dari bank. Konflik yang terjadi diantara 

Pemohon dan Termohon sudah berlarut larut, pada saat mediasi 
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berlangsung  Pemohon dan Termohon tidak dapat meredamkan 

emosinya, sehingga tidak bisa menerima lagi masukan masukan dari 

mediator dan merasa dirinya benar sendiri. Bahkan pihak Pemohon 

tidak bisa memaafkan pihak Termohon sehingga sulit untuk kembali 

hidup rukun.  

4. Faktor psikologi atau kejiwaan  

Dalam putusan perceraian nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. 

kekecewaan Pemohon yang sangat dalam terhadap Termohon yang 

tidak bisa dipercaya lagi karena hilangnya uang sesebesar 90 juta  

karena sebab itu Pemohon putus harapan akan ikatan perkawinan. 

Pemohon memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan 

bercerai.    

 


