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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Bantul. 

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Terhadap Perma No.1 Tahun 2016. 

Pengadilan Agama Bantul dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan 

Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang mana sebelum 

perkara diperiksa hakim harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh 

Mediator. 

Hasil wawancara dengan Hakim Latifah Setyawati., SH., M.Hum, bahwa dengan 

adanya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Hakim merasa 

terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni adanya Mediator, usaha mendamaikan 

lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi 

pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara face to face pastilah lebih terarah 

dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum. Namun adanya 

mediasi ini bisa dibilang menambah pekerjaan para Hakim, disini semua Hakim berperan 

sebagai Mediator.Disamping itu jumlah perkara masuk sangatlah banyak sedangkan 

jumlah Hakim yang bersertifikat Mediator sangatlah sedikit, dan belum adanya daftar 

Mediator selain Hakim. 

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan 

juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan 

karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya 
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keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan 

membawa paradigma masyarakat dalam memandang  pengadilan yang selama ini hanya 

dianggap sebagai pemutus perkara  berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan 

dengan kepuasan kedua belah pihak. 

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-

Qur’an maupun Al-Hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam 

dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan.Walaupun tetap ada perbedaan sedikit 

tentang mediasi antara menggunakan kaidah Islam dan di Pengadilan, namun hal itu tidak 

menjadi kendala Pengadilan Agama Bantul dalam melaksanakan mediasi.Oleh sebab itu 

mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses aktivitas 

ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua 

belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena 

perdamaian adalah merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil 

dan disukai oleh kedua pihak.
1
 

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan 

sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti 

mediasi gagal secara total, minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan 

pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya 

kelak apabila mereka menikah lagi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik 

tentang arti sebuah rumah tangga.
2
 

Dari hasil wawancara dan paparan diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 

                                                 
1
 Hasil wawancara dengan Latifah Setyawati.,SH.,M.Hum, Hakim di Pengadilan Agama Bantul, pada 

tanggal 11 Agustus 2016 
2
Ibid. 
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Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengunakan peraturan tersebut sebagai landasan 

dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Pelaksanaannyapun belum maksimal atau 

tingkat keberhasilnnya rendah, tetap ada yang gagal untuk di mediasi disini dikarena ada 

beberapa faktor penghambat. 

 

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama 

Bantul. 

Dalam pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi belum bisa 

terlaksana dengan maksimal terutama dalam perkara perceraian. Yang jelas ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, faktor penghambat atau penyebab ketidakberhasilan 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul antara lain: 

a. Faktor Teknis
3
 

1.   Keterbatasan Mediator 

 Dari begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul 

sedangkan jumlah Hakim terbatas dan tidak adanya Mediator dari luar 

(Pengadilan Agama Bantul tidak mempunyai daftar Mediator non Hakim) 

sehingga proses mediasi ini menambah pekerjaan para Hakim, hal ini lah yang 

menyebabkan pekerjaan Hakim Mediator kurang maksimal. Biasanya sidang 

dalam sehari itu dua Majelis, maka secara otomatis ada salah satu atau dua orang 

yang mendapat jatah untuk mediasi hari itu, ditambah lagi selain membantu 

mediasi Ketua Majelis dan anggotanya juga mempunyai tanggungjawab untuk 

menangani perkara yang banyak, hal tersebut menjadi salah satu kendalanya. 

                                                 
3
 Hasil wawancara dengan Latifah Setyawati.,SH.,M.Hum, Hakim di Pengadilan Agama Bantul, pada 

tanggal 11 Agustus 2016 
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2. Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang 

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat mudah 

untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk di praktekkan. Dengan lamanya waktu 

dalam proses mediasi yaitu paling lama 30 hari ditambah lagi 30 hari apabila 

mediasi gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka 

bersikukuh untuk bercerai. 

b. Faktor Non Teknis 

1. Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi 

Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah 

menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan 

(musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau 

tidak. Biasanyapara pihaktidak kooperatif untuk diajak mediasi karena sudah 

terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu pengadilan menjadi puncak akhir 

dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena 

keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi 

atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran 

putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi 

sebelumnya. 

2. Tidak hadirnya salah satu pihak 

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak 

tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut 

dan berturut-turut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Dengan adanya hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan mediasi, 

Hakim biasanya mempunyai kiat-kiat tertentu untuk menanganinya, yaitu: 

1. Mediator menghindari berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau 

pada waktu kedatangan pihak lain, bila hal ini terjadi dapat menimbulkan 

kesenjangan antara pihak. 

2. Dalam perundingan Mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang 

mencari penyelesaian bukan Mediator. 

3. Mediator harus bersikap empati, yaitu memperlihatkan rasa pengertian tanpa 

memperlihatkan keberpihakan. 

4. Dalam mengatasi emosi yang tinggi dari para pihak, Mediator menskorsing 

pertemuan untuk istirahat sejenak, melakukan pertemuan terpisah (kaukus). 

5. Dalam komunikasi, Mediator harus berbicara dengan tenang dan menyakinkan para 

pihak. Memusatkan perhatian secara fisik dan psikologis terhadap pembicaraan, 

memandang pada sipembicara dengan kontak mata. 

6. Humor, pernyataan humor dari Mediator kadang-kadang perlu untuk merefleksikan 

suasana perundingan, tetapi tidak menjadikan salah satu pihak sebagai bahan humor 

atau hal-hal sensitive bagi para pihak dan humorpun tidak baik jika digunakan terlalu 

sering. 

B. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul. 

Ramainya atau banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul 

adalah karena mereka sudah tahu dan sadar akan adanya sebuah lembaga hukum, yang 

mana mereka rata-rata sudah berpendidikan tinggi. Faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi mereka untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bantul karena 
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adanya perselisihan para pihak yang terjadi berkepanjangan lalu Pengadilan menjadi 

puncak akhir dari permasalahan mereka, kurang adanya rasa keadilan bila diselesaikan 

sendiri, dan kesadaran mereka tentang hukum juga pentingnya bukti-bukti bila sudah 

tertulis dan sudah diakui oleh hukum. 

Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara  bukan 

hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Asas kewajiban 

Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini juga termuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 144
4
 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 dan 

82, yang berbunyi: 

1. “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah 

pihak” 

2. “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap 

pemeriksaan”
5
 

Adanya Perma No.1 Tahun 2016 secara fundamental telah merubah praktek 

Peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang mana selama ini upaya 

mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh Hakim yang memeriksa 

perkara, tetapi sekarang Majelis Hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan 

kepada Mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.Diberikan waktu dan ruang 

khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak.Upaya damai ini bukan hanya sebagai 

formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sunguh.
6
 

                                                 
4
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 144 apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 

perceraian baru dengan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketauhui oleh 

penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Lihat, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan 

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, h. 225. 
5
Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 57 dan 62 

6
 Hasil wawancara dengan Latifah Setyawati.,SH.,M.Hum, Hakim di Pengadilan Agama Bantul, pada 

tanggal 11 Agustus 2016 
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Mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, 

karena itu diberikan waktu sendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara 

diperiksa lebih lanjut.Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk 

berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan kepentingan Hakim maupun 

pengadilan bahkan Mediator. Sehingga segala biaya yang timbul karena proses mediasi 

ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.
7
 

Peranan Hakim dalam usaha penyelesaian perkara secara damai adalah sangat 

penting.Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada 

umumnya dan khususnya bagi para pihak pencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, 

penyelesaiannya cepat dan biayanyapun ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua 

belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.Hal ini jauh lebih baik daripada apabila 

perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana misalnya pihak tergugat 

dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa. 

Apalagi dalam perkara perceraian karena perikatan suami istri (perkawinan) 

dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung (aghladhu al Mawatsiq) dan 

harus selalu dijaga sepanjang masa. Sebab segala penyebab yang bisa menimbulkan 

perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i'radh, ataupun kekurangharmonisan 

dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at yang tidak akan bisa dilenyapkan 

dalam kehidupan manusia.
8
 

Disamping itu dalam hukum, Perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam 

UU No. 1 Tahun 1974.Dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan 

untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga 

                                                 
7
Ibid 

8
 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, jilid 2, juz 5, Beirut: Daar Al-Fikr, cet ke-3, 1974, h. 

172. 
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yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.yang salah satunya 

adalah dipersulitnya proses perceraian.Lebih-lebih jika sudah punya anak, maka hakim 

harus lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsinya yaitu berupaya untuk 

mendamaikan para pihak yang berperkara.
9
 Karena betapapun adil putusan yang 

diberikan oleh Hakim dalam perkara perceraian, akan tetapi lebih baik lagi bila 

diselesaikan dengan cara perdamaian sehingga dalam bahtera keluarga tersebut tidak 

sampai terjadi perceraian dan hidup rukun kembali seperti semula. 

Ada beberapa teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bantul adalah 

sebagai berikut: 

Pertama: Para pihak (dalam hal in penggugat) mengajukan gugatan dan 

mendaftarkan perkara. Setelah perkara tersebut mendapat nomor register selanjutnya 

diserahkan ke Ketua Pengadilan, dan Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim. 

Kemudian Majelis Hakim menentukan penetapan hari sidang. 

Kedua: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Ketua Majelis 

menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi
10

 dengan 

Mediator yang disepakati. Dalam hal ini para pihak menyerahkan kepada Majelis untuk 

menunjuk Mediator, karena para pihak tidak mengetahui siapa saja yang bertugas 

menjadi Mediator. 

Selanjutnya maka Majelis langsung menunjuk Hakim Mediator yang berada pada 

pengadilan yang Hakim tersebut pada hari itu tidak bersidang dan segera memberitahu 

kepada Mediator terpilih untuk melaksanakan tugas, serta menunda persidangan untuk 

                                                 
9
 Mukti Arto, Op. Cit., h. 32. 

10
Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini 

penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan 

dalam proses mediasi. 
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memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi. Setelah para pihak 

mengetahui siapa yang akan menjadi Mediator dalam perkaranya, mereka langsung bisa 

menemuhi Mediator terebut. Disini Hakim Mediator Pengadilan Agama Bantul selalu 

stand by, mereka telah siap ditempat mediasi untuk menunggu para pihak yang akan 

bermediasi.  

Mediator dapat para pihak temuai di ruang mediasi Pengadilan Agama Bantul, 

disitu ada tempat duduk khusus untuk para pihak dan mediator.Pertama kali para pihak 

bertemu dengan Mediator, yang dilakukan Mediator disini adalah memperkenalkan diri 

dengan para pihak. Pada langkah pertama ini Mediator memberi salam pembuka kepada 

para pihak serta memperkenalkan identitas dirinya. Mediator memberitahu perannya 

yaitu bahwa ia tidak memerankan dirinya sebagai seorang Hakim tetapi sebagai seorang 

Mediator yang tugasnya membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian 

perkara yang memuaskan kedua belah pihak. Selain itu Mediator memberitahu kepada 

para pihak tentang aturan dasar proses mediasi, menginformasikan kerahasiaan dan 

pertanyaan dan mediator menentukan jadwal untuk proses pelaksanaan mediasi. 

Ketiga: Dalam pelaksanaan proses mediasi apabila ada pihak yang tidak hadir 

dapat dipanggil paling banyak dua kali, jika telah dipanggil secara patut dua kali berturut-

turut tidak pernah hadir, maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini 

Mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak 

dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Kaukus atau pertemuan 

Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainpun dilakukan apabila hal 

tersebut diperlukan. 

Proses mediasi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu: 
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a. Gagal mediasi 

Apabila mediasi gagal, mediator melaporkan kepada majelis atas kegagalan 

mediasi yang ditempuh.Dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai 

dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 

 

b. Berhasil mediasi 

Berhasil mediasi di Pengadilan Agama Bantul ini ada dua macam, yakni: 

1. Berhasil untuk mereka rukun kembali kemudian perkaranya dicabut, atau 

2. Berhasil dapat membangun kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian 

mereka tanda tangansebagai bentuk kesepakatan mengenai harta bersama, hak 

asuh anak, nafkah yang harus dipenuhi suami. Lalu kesepakatan tersebut dibawa 

ke persidangan dan dimasukkan dalam putusan, namun jika ada pihak yang 

menghendaki untuk tidak dimasukkan kedalam putusan maka hal ini tetap sudah 

dianggap terjadi kesepakatan dan selanjutnya tinggal melanjutkan siding 

perceraiannya.
11

 

Keempat: Setelah proses mediasi selesai, Mediator melaporkan kepada Majelis, 

dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan untuk dicatat dalam 

register mediasi, selanjutnya Majelis: 

a. Akan mengadakan sidang untuk melanjutkan persidangan, pada hari sidang yang 

telah ditetapkan, tidak perlu membuat PHS (penetapan hari sidang). Jika pada saat 

sidang untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi atau 

sidang pertama dalam hal Mediator langsung sepakat ditunjuk hari itu dan sidang 

                                                 
11

 Hasil wawancara dengan Latifah Setyawati.,SH.,M.Hum, Hakim di Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 

11 Agustus 2016 
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kedua dalam hal para pihak diberi kesempatan paling lama dua hari untuk memilih 

Mediator.  

b. Jika pada waktu sidang untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan 

mediasi, belum ditetapkan hari sidang berikutnya (sidang pertama dalam hal Mediator 

langsung sepakat ditunjuk hari itu, dan sidang kedua dalam hal para pihak diberi 

kesempatan paling lama dua hari untuk memilih Mediator), maka Majelis akan 

memanggil para pihak (dengan PHS) agar hadir pada sidang untuk proses berikutnya.  

Mediasi di Pengadilan Agama Bantul memang telah dilaksanakan sesuai prosedur 

mediasi yang tercantum dalam Perma No.1 Tahun 2016.Ini dapat dilihat keberhasilan 

mediasi pada bulan Januari 2016 sampai Juli 2016 hanyalah 6 perkara perceraian yang 

berhasil dimediasikan, padahal perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama 

Bantul pada bulan yang sama yaitu Januari sampai Juli 2016 sangatlah banyak yaitu 843 

perkara.
12

 

Berikut adalah data perkara perceraian bulan Januari 2016 sampai Juli 2016 yang 

berhasil dimediasikan dan yang tidak berhasil dimediasikan : 

 

 

No 

 

 

Bulan 

 

Perkara 

diterima bulan 

ini 

 

 

Tidak 

berhasil 

 

 

Berhasil 

 

Gagal 

1 Januari 134 - - 30 

2 Pebruari 132 - - 33 

3 Maret 121 - - 34 

4 April 119 6 1 18 

                                                 
12

 Dokumen Pengadilan Agama Bantul, didapatkan saat penelitian di Pengadilan Agama Bantul, pada 

tanggal 11 Agustus 2016 
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5 Mei 139 4 4 30 

6 Juni 83 - - 23 

7 Juli 115 - 1 13 

 

Dari dokumen Pengadilan Agama Bantul tentang perkara perceraian yang berhasil 

dalam tahap mediasi pada bulan Januari sampai Juli 2016 menyebutkan, pada bulan 

Januari Pengadilan Agama Bantul menerima perkara perceraian sejumlah 134, dalam 

bulan ini tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Februari 

perkara perceraianyang diterima Pengadilan Agama Bantul sejumlah 132, dalam bulan 

inipun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Maret, 

Pengadilan Agama Bantul menerima perkara perceraian sejumlah 121, dalam bulan ini 

tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan April jumlah perkara 

perceraian yang diterima Pengadilan Agama Bantul adalah 119, dalam bulan ini ada satu 

perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Mei Pengadilan Agama Bantul menerima 

perkara perceraian sejumlah 139, dalam bulan ini ada empat perkara yang berhasil 

dimediasikan. Pada bulan Juni Pengadilan Agama Bantul menerima perkara perceraian 

sejumlah 83, dalam bulan ini tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada 

bulan Juli Pengadilan Agama Bantul menerima perkara perceraian sejumlah 115, dalam 

bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. Dari banyaknya perkara yang 

masuk tiap bulannya, keberhasilan mediasi ini sangat rendah sekali. Bulan Januari, 

Februari, Maret, dan Juni hasilnya nihil tanpa keberhasilan ditahap mediasi.  
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C. AnalisisTerhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Bantul. 

1. Analisis Hambatan Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama Bantul 

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul 

banyak sekali faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu faktor teknis dan non teknis. 

Faktor teknis yaitu pertama: keterbatasan Mediator, yaitu tidak adanya daftar Mediator 

non Hakim disini akan semakin memberatkan pekerjaan Hakim karena pekerjaannya 

menjadi dobel yakni sebagai Hakim Majelis dan Hakim Mediator. Padahal dengan 

adanya daftar Mediator disini akan memudahkan para pihak bersengketa memilih 

Mediator yang akan membantunya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. 

Makin banyak jumlah Mediator di pengadilan semakin baik, karena para pihak akan 

memiliki banyak pilihan Mediator, sehingga akan ditemukan Mediator yang tepat, 

memiliki keahlian dan mampu membantu penyelesaian sengketa mereka. 

Tidak adanya Mediator non Hakim, dan yang berperan disitu adalah Hakim 

Pengadilan sendiri yang belum tentu mereka mempunyai kemampuan dalam bermediasi, 

karena dalam bermediasi diperlukan tenaga-tenaga Mediator yang terlatih dan dididik 

oleh lembaga-lembaga professional. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang 

Mediator menyelesaikan sengketa para pihak.  

Mengingat peran Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian 

sengketa, maka Mediator di Pengadilan Agama Bantul harus memenuhi persyaratan dan 

kualifikasi tertentu. Syarat bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi 

internal Mediator dan sisi eksteral Mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan 
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personal Mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses 

mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri 

persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus 

dimiliki Mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.
13

 

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus 

ditunjukkan Mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun 

terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa 

sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada 

individu, tetapi juga masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk 

mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari 

konflik dan persengketaan. Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar 

para pihak yang bersengketa tidak memihak salah satu pihak. Ia bersifat netral dalam 

menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak 

untuk menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan 

yang berdampak pada perasaan yang tidak fair dari salah satu pihak. 

Dari keterangan yang diberikan Hakim Latifah di Pengadilan Agama Bantul 

sebagian besar belum bersertifikt Mediator. Walaupun dibolehkannya Hakim yang 

menjadi Mediator bukanlah Hakim yang bersertifikat Mediator, disini harus melihat 

sejauh mana Hakim mampu menjalankan tugasnya atau terbatasnya ketrampilan Hakim 

untuk melakukan mediasi, yang mana mediasi disini memerlukan sejumlah ketrampilan 

(skill) yang harus diasah, sehingga akan memudahkan penyelesaian sengketa para pihak 

melalui jalur damai atau mediasi. Karena mengingat kasus-kasus yang diselesaikan 

melalui upaya damai sangatlah terbatas yang berhasil dilakukan. Jadi training Hakim 
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untuk melaksanakan mediasi menjadi kebutuhan mendesak bagi para Hakim dalam 

rangka menjalankan amanah Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016. 

Mengingat terbatasnya jumlah hakim yang bersertifikat mediator di Pengadilan Agama 

Bantul dan tidak adanya daftar Mediator non Hakim  

Kedua, jangka waktu mediasi yang terlalu panjang, yaitu akan memperlambat 

penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan proses mediasi. Jadi bagi 

perkara yang tidak berhasil dimediasikan semakin menambah waktu perkara tersebut 

berdiam di pengadilan. 

Faktor non teknis yaitu, pertama, Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang 

pentingnya mediasi , yaitu: biasanya para pihak tidak kooperatif untuk diajak mediasi 

karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu pengadilan menjadi puncak 

akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena 

keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau 

mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka 

akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya. Disini 

dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai mediasi sangat kurang.Banyak masyarakat 

yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator 

tetapi mereka tidak melihat ada manfaat dalam mediasi itu. Ketidaktahuan para pihak 

tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang 

penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam 

pembicaraan itu berat sebelah atau tidak 

Kedua, adanya pihak ketiga, salah satunya ialah peran advokat, Sikap dukungan 

ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap 
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penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke Pengadilan, hal ini menentukan 

keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Mereka berusaha menggiring kliennya 

untuk tidak berhasil dalam proses mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat 

terselesaikan secara cepat, yaitu berhasil dimediasi maka mereka akan menerima honor 

lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, 

mereka akan memperoleh honor yang lebih besar, mereka beranggapan mengapa harus 

dimediasikan sementara ia yakin jika perkara yang ditanganinya akan keluar sebagai 

pemenang. Bagi mereka praktek mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka. 

Ketiga, I’tikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan, lemahnya pengetahuan para pihak yang 

bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan 

melaui mediasi, akibatnya sedikit sekali munculnya i’tikad baik dari para pihak untuk 

saling mencari alternative guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya i’tikad baik dari 

para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap 

tidak kooperatif, i’tikad baik para pihak merupakan modal penting atau kunci 

keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi. 

Keempat, tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pihak yang berperkara tidak 

hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, hal 

ini lah yang secara otomatis menyebabkan mediasi gagal dan perkara harus dilanjutkan 

pemeriksaannya oleh Majelis Hakim. 
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2. Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Bantul 

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menyidangkan suatu 

perkara yang diajukan kepadanya adalah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak 

yang berperkara.
14

Yaitu dengan jalan mediasi, yang mengharuskan Hakim sebelum 

melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada 

pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan (choice) tetapi 

harus diikuti para pihak.Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim 

mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi.Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan pada 

Hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya 

dilanjutkan.
15

Sebelum proses mediasi dilakukan, Hakim wajib memberikan penjelasan 

kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak 

dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi  yang harus dikeluarkan dalam 

proses mediasi. Para pihak dapat memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator 

di Pengadilan, baik Mediator yang berasal dari Hakim maupun Mediator yang berasal 

dari bukan Hakim. Bila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari Hakim, maka 

para pihak tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan bila para pihak menunjuk Mediator 

yang berasal dari bukan Hakim, maka para pihak harus membayarkan jasa Mediator, 

yang jumlahnya tergantung pada kesepakatan. 

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi 

Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila 
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perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu 

sengketa.Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas 

utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu 

dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap 

terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh Hakim, 

maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. 

Di Pengadilan Agama Bantul proses perdamaian dengan jalan mediasi yang 

berlandaskan pada Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi mediasi di 

Pengadilan diharapkan akan lebih optimal, praktis prosesnya dan tidak berlarut-larut 

dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara. 

Proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul berjalan dengan baik. Dalam 

teknisnya pemilihan mediator di Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan Perma 

No. 1 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Di Pengadilan telah disediakan daftar 

sesuai dengan Perma lalu para pihak memilih Mediator selanjutnya mereka menyerhkan 

kepada Majelis Hakim, maka Majelis hakim akan menunjuk Hakim yang pada hari itu 

tidak bersidang.Mengingat terbatasnya jumlah Mediator di Pengadilan Agama Bantul 

yang memiliki ketrampilan mediasi karena di Pengadilan Agama Bantul sebagian besar  

belum bersertifikat Mediator dan tidak adanya daftar Mediator non Hakim, disini 

semakin memberatkan pekerjaan Hakim karena pekerjaanya akan menjadi dobel. Yakni 

sebagai Majelis Hakim dan sebagai Mediator. Hal ini akan mempengaruhi kinerja Hakim 

sebagai Mediator yaitu Hakim Mediator tidak bisa secara total dan sungguh-sungguh 

dalam melaksanakan proses mediasi. Makin banyak jumlah mediator di Pengadilan 

Agama Bantul semakin baik karena para pihak akan memilik banyak pilihan Mediator, 
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sehingga akan ditemukan Mediator yang tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu 

dalam penyelesaian sengketa mereka. 

 Mediasi ini mengatur bagaimana tata cara damai yang dibantu oleh pihak yang 

netral yakni seorang Mediator.Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan 

penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran Mediator 

sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif 

penyelesaian yang ditawarkan Mediator diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan 

para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan 

tanpa merasa ada pihak yang menang atau ada pihak yang kalah (win-win solution). 

Dan adanya perhatian khusus oleh UU No. 3 Tahun 2006 pada perkara sengketa 

keluarga (perceraian) itu mengikuti pada salah satu asas dari UU No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yakni dipersulitnya proses perceraian, sebab didalamnya 

mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhurperkawinan 

yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan 

suatu prinsip dasar yang merupakan tata aturan untuk selalu mempertahankan segala 

sesuatu yang dapat membuat ketidakberhasilan tujuan utama tersebut diantaranya yaitu 

segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, 

i'radh, ataupun kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at 

yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia. 

Dalam pelaksanaannya setiap terjadi perceraian harus diajukandi depan sidang 

Peradilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama akan berfungsi sebagai lembaga 

pengontrol dan penekan besarnya angka perceraian di Indonesia dengan cara memberikan 
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solusi damai pada setiap kali diselenggarakan persidangan serta memberikan pencerahan 

dan membantu menguraikan kekusutan rumah tangga para pihak yang sedang dibelit 

masalah tersebut. Sehingga disamping sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan 

Agama juga memfungsikan diri sebagai lembaga dakwah yang mampu menyatukan 

kembali bahtera keluarga yang hampir pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian. 

Prosedur mediasi ini sangat cocok untuk diterapkan dalam setiap perkara perdata 

yang masuk di Pengadilan Agama Bantul karena prosedur mediasi mengatur hal-hal yang 

menyangkut tentang proses kearah perdamaian.Seperti yang telah diungkapkan Latifah 

Setyawati.,SH.,M.Hum salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bantul, dengan 

diterapkanya Perma tersebut diharapkan upaya perdamaian akan lebih optimal dan dapat 

mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Bantul. 

Perma No. 1 Tahun 2016tentang mediasi untuk menunjukan nilai signifikan 

mediasi, maka itu sering dihubungkan dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Pasal ini 

merupakan bagian dari prosedur dari pemecahan sengketa perdata. Di dalam Pasal 

tersebut ada tuntutan (kewajiban) agar Hakim mengupayakan perdamaian. Tanpa ada 

upaya ini, maka keputusan apapun yang akan dicapai dianggap batal demi Hukum. 

Dengan penalaran begini maka mediasi menjadi mandatori atau wajib. 

Sebenarnya para Hakim di Pengadilan Agama Bantul sudah beranggapan bahwa 

proses perdamaian yang selama ini berjalan, hampir sama dengan proses mediasi, yakni 

secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yangdibantu oleh 

pihak ketiga yaitu seoarang Mediator. Diharapkan dalam proses mendamaikan lebih 

optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini bisa berjalan dengan baik apabila 

dijalankan secara profesional bukan sekedar formalitas saja. 
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Melihat dari tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul 

pada bulan Januari sampai Juli 2016 yang sangat rendah sekali yaitu hanya 6 perkara 

yang berhasil dimediasikan dari 843 perkara yang masuk.Tingkat keberhasilan disini 

dirasa sangat rendah padahal usaha perdamaian ini sangat diutamakan dalam setiap 

menangani perkara. Bahkan wajib dilaksanakan sebelum perkara itu diperiksa. Maka dari 

itu Hakim Mediator harus seoptimal mungkin dalam pelaksanaan proses mediasi. 

Disamping menyelesaikan perkara dengan cara damai merupakan pilihan terbaik 

akan tetapi hakim juga harus memperhatikan tentang keadaan keluarga tersebut, dan 

seharusnya difahami alasan-alasan atau kejadian-kejadian yang melatarbelakangi 

mengapa mereka ingin bercerai.  Apakah dengan didamaikannya (tidak ada perceraian) 

itu akan membawa kemaslahatan atau tidak. Bila dirasa sudah tidak ada lagi 

kemaslahatan dalam kelanjutan perjalanan keluarga tersebut dan perceraian adalah 

pilihan yang terbaik maka hakim juga mengemban kewajiban untuk menghilangkan 

kemadharatan yang terjadi antara para pihak yaitu dengan cara menceraikannya. 

Sehingga walaupun perceraian itu pahit dirasa akan tetapi kemadharatan yang 

menimpanya itu lebih pahit lagi. Dalam menyelesaikan perkara ini hakim berpegang pada 

satu ketentuan kaedah fiqih yaitu : 

الضرر يزال
16

 

Artinya: “kemadharatan harus dihilangkan” 
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Juga kaedah:  

درءالمفا سد اولى من جلب المنا فع
17

 

Artinya: “mencegah segala jenis kerusakan itu harus didahulukan dari pada 

memunculkan kemanfaatan (kebaikan)” 

 

Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili,
18

 

 اذ ثبت اال ضراروعجزالقاض عن االصالح فرق بينهما وذلك بطلقة بائنة

Artinya: “apabila kemadharatan (dalam rumah tangga) itu telah nyata dan hakim sudah 

tidak berhasil mendamaikan lagi, maka hakim dapat menceraikannya dengan 

talak bain”. 

Dalam peraturan perundangan yang menjadi landasan penyelesaian perkara di 

Peradilan Agama, merumuskan asas perdamaian masuk pada penyelesaian perkara 

perceraian. Sehingga menurut kaedah hukum apabila suatu peraturan itu diungkapkan 

dalam suatu yang pokok, maka hukum yang umum pun harus mengikutinya. Dalam hal 

ini pokok dari keluarga adalah perkawinan. Sedangkan salah satu yang bisa 

memutuskannya adalah perceraian, maka apabila peraturan perdamaian didalam hukum 

keluarga tersebut dicantumkan bersamaan dengan penyelesaian dalam pemeriksaan 

perkara perceraian, hal ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik 

bagi segala sengketa yang diselesaikan melalui Peradilan Agama sesuai dengan 

kewenangannya. 
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