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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan

manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina begitu pula

dengan tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam Surat Yâsîn ayat 36 :








Artinya : Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin
ayat 36).

Tujuan diciptakan berpasang-pasangan agar makhluk hidup dapat

terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses

perkawinan, sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk

Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.1

Allah tidak menginginkan manusia seperti makhluk lainnya dalam

menyalurkan hawa nafsunya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan

diatur secara terhormat dengan ijab qabul pernikahan sebagai lambang adanya

rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau

laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

1Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: al-Fath  al-‘Ilam al-‘Arabiy, 1365 H), Jilid 2,
hal. 5



2

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu nakaha – yankihu –

nikahan yang mengandung arti nikah atau kawin.2 Di dalam kitab I’anat al-

Thalibin, Muhammad Syata Al-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut

bahasa adalah :

3عُ مْ جَ الْ وَ مُّ لضَّ اَ 

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Sementara itu, Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya, Al-Fiqh ‘ala
Mazahib al- Arba’ah mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

4مُّ الضَّ وَ ءُ طْ وَ لْ اَ 

Artinya :“Nikah menurut bahasa artinya wath’i (hubungan seksual) dan
berhimpun).”

Ibn Qasim Al-Ghaza, dalam kitabnya Al-Bajuri mengemukakan

bahwa nikah menurut bahasa adalah :

5دُ قْ عَ الْ وَ ءُ طْ وَ الْ وَ مُّ لضَّ اَ 

Artinya :“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath’i atau akad.”

Selain ketiga definisi yang dikemukakan di atas, masih banyak lagi

pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun semuanya

itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan

akad. Kemudian secara istilah (syara’) nikah dapat didefinisikan sebagaimana

yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mahalli.

2Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab- Indonesia, (Jakarta : Hidakarya Agung,
1990) hal. 467

3Muhammad Syata Al-Dimyati, I’anat Al-Thalibin ,Juz III, (Bandung :Al-
Ma’arif,tt), hal.254

4Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazahib al- Arba’ah, Jilid IV, (Beirut : Dar
Al-Kitab Al- ‘Alamiah, 2003), hal.5

5 Ibn Qasim Al-Ghaza,Hasyiah  Al-Bajuri, Juz II, (Semarang :Riyadh Putra, tt),hal.
90
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6جِ یْ وِ زْ تَ وْ اَ احِ كَ نْ اِ ظِ فْ لَ بِ ئِ طْ وَ ةَ احَ بَ اِ نُ مَّ ضَ تَ یَ دٌ قْ عَ 

Artinya :“Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan
wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau
tazwij.”

Sementara itu, menurut Imam Syafi’i pengertian nikah secara syara’

ialah:

7امَ اھُ نَ عْ مَ وْ اَ جِ یْ وِ زْ تَ وْ اَ احٍ كَ نْ اِ ظِ فْ لَ بِ ئً طْ وَ كَ لْ مِ نُ مَّ ضَ تَ یَ دٌ قْ عَ 

Artinya : “Akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath’i dengan lafaz
inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna
dengan keduanya.”

Kemudian menurut Imam Hanbali pengertian nikah secara syara’ :

8اعِ تَ مْ تِ سْ اْالِ ةِ عَ فَ نْ ى مَ لَ عَ جِ یْ وِ زْ تَ وْ اَ احِ كَ نْ اِ ظٍ فْ لَ بِ دٌ قْ عَ 

Artinya :“suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau
tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Berdasarkan uraian diatas, pengertian nikah menurut istilah (syara’)

yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad yang

menghalalkan hubungan biologis. Hal ini mengingat yang menyebabkan laki-

laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya

karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami-isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6 Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Mahalli, Juz III, (Indonesia : Nur Asia, tt), hal. 206
7 Abdurrahman Al-Jaziri, op.cit, hal. 8
8Ibid, hal. 9
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Pengertian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

pada pasal 2 yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati

perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Sebagaimana

ditegaskan dalam Al-Qu’ran Surat An-Nisa’ ayat 21 :






Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa” ayat 21).

Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan  perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Rumusan ini berdasarkan Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 :










Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari  jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-
Ruum ayat 21).

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan

antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang

(rahmah). Dalam perkawinan, suami berkedudukan sebagai pemimpin rumah
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tangga dan bertanggungjawab atas keselamatan rumah tangga, bertindak

sebagai wali serta berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Sedangkan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga bertugas memelihara

rumah tangga, hamil, melahirkan dan mengasuh anak dan menjadi tempat

berteduhnya suami guna mendapatkan sakinah dan ketenangan ketika suami

pulang dari kerja dan kelelahan.9

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, tidak jarang

pasangan menghadapi berbagai permasalahan yang dipicu oleh berbagai hal.

Permasalahan ini terkadang menimbulkan konflik antara pasangan suami

istri.10 Kadang kemelut rumah tangga yang mereka hadapi dapat diatasi oleh

mereka berdua sehingga kedua belah pihak bisa hidup rukun kembali, kadang

kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus

menerus terjadi pertengkaran antara suami-istri. Bila perkawinan yang

demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah seperti yang disyariatkan agama Islam tidak akan

tercapai. Agar pertengkaran antara suami-istri tidak berlanjut terus menerus,

agama Islam memberikan solusi yaitu dengan perceraian sebagai jalan keluar

yang terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal dalam membina rumah

tangganya.

Perceraian atau thalak dalam Islam adalah perbuatan halal yang

dibenci oleh Allah SWT, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai

berikut :

9 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, (Bandung : Angkasa,2005), hal. 139
10 Immanatul Istiqomah, Mukhlis, Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan

Perkawinan, Jurnal Psikologi UIN Suska Riau, Vol. 11 No. 2, Desember 2015, hal. 76
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َعزَّ َوَجلَّ ى هللاِ لَ إِ لِ الَ حَ لاضُ غَ بْ أَ ي صلى هللا علیھ وسلم بِ ا لنَّ نْ عَ رَ مَ عُ نِ ابْ نْ عَ 

11قُ َال طّْ لأ

Artinya : Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesuatu
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah
thalak. ( HR Abu Daud).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian walaupun

dibolehkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Karena

perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, maka di dalam

Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas perceraian dipersulit.

Untuk menerapkan prinsip mempersulit perceraian, maka dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 :

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus

dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk

seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama

Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian

dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih

banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya,

11Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy’Ats al-Sajistani (w 275 H), Sunan Abi Daud,
(Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah,1996), Hadits ke 2178 Bab kitab  at- Thalaq, hal. 120
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seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib

mengikuti ketentuan ini.12

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas

kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalak, dan

perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.13

Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam

undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam

dan pengadilan umum bagi lainnya. Landasan hukum pengadilan agama adalah

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada

dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan

peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan meliter.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada pasal

49 disebutkan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

12Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 6

13A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar,1998), Cet. 2, hal. 202
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memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

Bila surat gugatan cerai telah didaftarkan ke pangadilan, maka

pengadilan akan memeriksa berkas tersebut, apakah alasan-alasan yang

dijadikan untuk mengajukan gugatan tersebut bisa diterima apa tidak. Bila

surat gugatannya memenuhi persyaratan, maka prosesnya bisa dilanjutkan.

Pada hari sidang pertama bila kedua belah pihak telah hadir di

persidangan, maka hakim terlebih dahulu mengadakan anjuran damai. Dalam

sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan

agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap

kesempatan pemeriksaan.14 Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum

bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas

alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh hakim harus

merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada

sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan

bantuan seorang mediator sebagai juru damai.

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Berada di

tengah juga bermakna sebagai mediator, karena ia harus berada pada posisi

14Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,( Jakarta:Raja Grafindo 1994),
Cet. 3,  99
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netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu

menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,

sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.15

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 adalah “cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara  peradilan tertingi di

Indonesia telah menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses

penyelesaian sengketa di pengadilan, namun dapat memberikan hasil yang

lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan

mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Beberapa

produk hukum yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung terkait mediasi

adalah pada tahun 2002  Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002  yang berjudul “Pemberdayaan

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai” ternyata SEMA ini

tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansial

SEMA hanya berisi himbauan atau petunjuk saja, sehingga dalam

pelaksanaannya tidak begitu banyak memberikan hasil yang signifikan.

Pada tahun 2003 Mahkamah Agung mulai merumuskan aturan dalam

bentuk hukum acara yaitu dengan menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung

15Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum
Nasional, ( Jakarta : Kencana, 2011), hal. 2



10

kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan untuk merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003 karena efektivitas

PERMA tersebut dirasa masih kurang. Dalam PERMA baru tersebut muncul

beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA No.2 Tahun

2003 yang antara lain ancaman “batal demi hukum”  terhadap persidangan

tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu.

Pada tanggal 3 Februari 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkam

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA

ini juga merevisi PERMA sebelumnya yaitu PERMA  No.1 Tahun 2008.

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30

hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya

kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung

pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali

ada alasan sah. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang

iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang

beriktikad tidak baik dalam proses mediasi.16

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia,

peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian

perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa

sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaiakan dengan cepat

16Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan
pendekatan win-win solution dengan proses yang lebih sederhana dalam memberikan akses
keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai
penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian  sengketa yang terbaik bagi kedua
belah pihak. Lihat D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal.24
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dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court

congestion) di pengadilan.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki

kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki

kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ia hanya membantu para pihak

dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai di antara

mereka. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai

pemacu pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator

pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai,

kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses

mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak

untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.17

Penyelesaian sengketa pertengkaran suami isteri melalui mediasi

dapat disamakan dengan penyelesaian sengketa melalui "hakam" dan bentuk

operasionalnya adalah "tahkim". Hal tersebut dikemukakan dalam al-Qur'an

surat an-Nisaa’ ayat 35:













Artinya : 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

17 D.Y Witanto, op.cit, hal. 18
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bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi
maha mengenal. (QS. An-Nisaa’ ayat 35)

Berdasarkan ayat di atas, jika terjadi kasus syiqaq (pertengkaran

antara suami isteri), maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang

hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang

penyebab terjadinya syiqaq tersebut serta berusaha mendamaikannya atau

mengambil keputusan memutuskan hubungan perkawinan kalau sekiranya

jalan inilah yang terbaik bagi suami isteri tersebut. Dalam hal ini, upaya yang

ditawarkan oleh Al-Qur’an merupakan salah satu cara memberikan posisi yang

setara antara suami dan istri terutama dalam hal perceraian. Hakam akan

menjadi penengah yang mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan

kedua belah pihak  dan bahkan mampu melindungi salah satu dari keduanya

yang lebih lemah.18

Angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru terus mengalami

jumlah peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 1. Rekap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tahun 2012 sampai 2015

NO TAHUN CERAI
GUGAT

CERAI
THALAK

JUMLAH

1 2012 739 perkara 315 perkara 1054 perkara

2 2013 990 perkara 430 perkara 1420 perkara

3 2014 1179 perkara 403 perkara 1582 perkara

4 2015 1252 perkara 454 perkara 1706 perkara

18Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2013), hal. 230
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Sumber : Data olahan tahun 2016

Dari tabel diatas, dari tahun 2012 sampai 2015 terjadi peningkatan

yang cukup signifikan terhadap perceraian, terutama terhadap cerai gugat.

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerapkan mediasi pada setiap

perkara yang yang bersifat contensius (perkara yang di dalamnya berhadapan

kedua belah pihak yang bersengketa), tidak terkecuali perkara perceraian.

Walaupun proses mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian perkara

perceraian, tetapi angka keberhasilannya masih tergolong rendah. Seperti

telihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. 2 Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Pekanbaru Tahun 2015

NO BULAN JUMLAH
PERKARA YANG

DIMEDIASI

BERHASIL GAGAL

1 Januari 43 2 41
2 Februari 37 3 34
3 Maret 46 6 40
4 April 47 2 45
5 Mei 30 1 29
6 Juni 36 1 35
7 Juli 30 3 27
8 Agustus 42 2 40
9 September 59 2 57
10 Oktober 40 5 35
11 November 41 5 36
12 Desember 44 3 41

JUMLAH 495 35 460

Sumber : Data lapangan 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proses mediasi yang

dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru belum terlaksana secara optimal,

ketika itu mediasi  masih menggunakan  PERMA  No. 1 tahun 2008 tentang
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Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 2 ayat 3 PERMA ini menyatakan

“tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg yang

mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Meskipun ketentuan tentang

upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan

dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di

persidangan  jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan hakim terhadap

perceraian para pihak dianggap batal. Hakim belum sungguh-sungguh dalam

mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting

upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat

keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamain. Namun

yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana proses mediasi memberikan

efek terhadap penekanan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua

belah pihak antara suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan

yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah,  selain terhindar

dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun dibenci

Allah SWT. Namun kenyataannya tingkat perceraian yang terjadi di

Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun ketahun malah semakin meningkat.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang

ditulis dalam sebuah tesis dengan judul : “IMPLEMENTASI MEDIASI

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”
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B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul

tesis ini, sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.19

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.20

3. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam

berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).21

4. Perkara

Perkara adalah masalah; persoalan22, sengketa, pertikaian.23

5. Perceraian

Perceraian jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu ‘thalak’ berasal

dari kata ‘Ithla’ yaitu melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama

thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan

19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi ke-empat, hal. 529

20 PERMA No. 1 Tahun 2016
21 http://kbbi.web.id/selesai
22 http://kbbi.web.id/perkara
23 J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 1045
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perkawinan.24 Ada dua macam perceraian yang menyebabkan bubarnya

perkawinan, yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian

karena gugatan  (gugat cerai).

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.25

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah

hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk

menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara

seorang laki-laki dengan perempuan.26

6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang

beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.27

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan PERMA

mediasi. Namun demikian, terdapat sejumlah kesenjangan antara teori

mediasi dengan implementasinya di pengadilan agama, yaitu:  Secara

teoritis, mediasi di peradilan agama memiliki tujuan yang sangat mulia.

Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan

kepada pengadilan agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara

24 Sayyid Sabiq, op.cit, hal, 155
25 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hal. 42.
26Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 190.
27 http://kbbi.web.id/adil
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mediasi bertujuan untuk tercapainya penyelesaian sengketa yang

menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga

para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, penyelesaian perkara

lebih cepat dan biaya murah, hubungan baik para pihak yang bersengketa

tetap dapat di jaga, dan lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk

melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi pengadilan agama, tujuan

mediasi adalah mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court

congestion) di pengadilan, dan memperlancar jalur keadilan (acces to

justice) di masyarakat, tapi dalam implementasinya penyelesaian perkara

melalui mediasi di pengadilan agama dapat menambah waktu, menambah

beban kerja hakim sebagai mediator, kemampuan mediator lemah terbukti

dari minimnya mediator hakim bersertifikat mediator dan sikap para pihak

yang memandang mediasi sebagai sarana yang dapat menghambat para

pihak menyelesaikan sengketanya di pengadilan.

2. Pembatasan masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus serta mendalam, maka

penulis membatasi penelitian ini hanya pada proses mediasi perkara

perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah berlakunya PERMA

No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah

ditetapkan tanggal 3 Februari 2016.

3. Rumusan masalah
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a. Bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah berlakunya PERMA

No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

b. Apa upaya hakim mediator agar  mediasi perkara  perceraian lebih

optimal setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 ?

c. Apa kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses mediasi

perkara perceraian setelah  berlakunya PERMA  No. 1 Tahun 2016 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari memberikan

jawaban kenapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Bertitik tolak dari

fokus penelitian yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi dalam

menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.

b. Untuk mengetahui apa upaya hakim mediator Pengadilan Agama

Pekanbaru agar mediasi perkara perceraian lebih optimal setelah

berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.

c. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi hakim mediator

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengoptimalkan  mediasi perkara

perceraian setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Manfaat penelitian
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Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan faedah bagi

pihak-pihak, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

a. Merupakan sumbangsih pemikiran informasi bagi akademisi serta bahan

perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan

penelitian lanjutan mengenai penerapan mediasi dalam menyelesaikan

perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah berlakunya

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Memperkaya khazanah keilmuan dan tambahan literatur di bidang ilmu

hukum.

c. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister Hukum

(MH) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


