
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum. Yang mana dalam menjalankan suatu Negara harus sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh setiap 

manusia yang ada di Negara tersebut suatu badan atau organisasi tertinggi yang 

mempunyai kewenangan dalam mengatur sesuatu yang berkaitan dengan 

kepentingan banyak orang dan memiliki kewajiban untuk melindungi dan 

mensejahterakan masyarakatnya.  

Negara dengan kehidupan yang ada didalamnya, yang mana manusia satu 

dengan yang lainnya saling berinteraksi dan saling berkaitan dengan manusia 

yang lainnya, yang mana dalam hal ini dengan ketergantungan dan saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya maka menyebabkan perbedaan pendapat dan 

pandagan dalam menjalani kehidupan antara manusia satu dengan yang lainnya 

dan menimbulkan konflik yang terjadi, konflik yang terjadi salah satunya yaitu 

perceraian.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

menyebutkan bahwa “ peradilan agama merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 
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mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”1. 

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengadilan 

yang menangani perkara yang didaftarkan ke pengadilan, sebelum melanjutkan ke 

persidangan suatu perkara yang telah diajukan dilakukan proses mediasi sebelum 

dilanjutkan ke persidangan dan hakim harus mengupayakan perdamaian diantara 

para pihak. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyebutkan bahwa “ pengadilan mengadili menurut hukum dengan 

tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu mencari keadilan serta 

berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”2. Untuk tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan dibuatlah aturan yang mengatur tentang 

mediasi.  

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Mediasi dilakukan agar 

para pihak tidak melanjutkan perkaranya sampai ke persidangan. Apabila  para 

pihak melanjutkan perkaranya sampai dalam proses persidangan, maka akan 

membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

1 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2  
2 Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 
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Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan dibantu oleh mediator sebagai penengah 

diantara para pihak.  

Mediator adalah pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang membantu 

para pihak untuk mencari solusi atas permasalahannya dan untuk mencari 

kesepakatan perdamaian diantara para pihak dengan tidak memihak salah satu 

pihak dan bersikap netral dalam pelaksanaan mediasi. Berdasarkan PERMA No.1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “ 

mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai 

pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memurtus 

atau memaksakan sebuah penyelesaian”3.  

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah menyediakan mediator 

yang terdiri atas mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim 

merupakan mediator yang berasal dari pegawai pengadilan yang menjadi mediator 

di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yaitu hakim yang merangkap 

tugasnya  menjadi mediator. Dan mediator non hakim yaitu mediator yang berasal 

bukan dari pegawai pengadilan yang mana merupakan mediator dari luar 

pengadilan yang memang sebagai mediator.  

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menaungi wilayah hukum terdiri 

dari 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan 

Meral , Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, 

3 Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (2).  
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Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Moro. Perkara yang banyak ditangani oleh 

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yaitu salah satunya perkara 

perceraian.  

Kasus perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Balai 

Karimun setiap tahunnya mengalami peningkatan khusus kasus perceraian yang 

mana pada tahun 2016 terdapat 435 perkara pada tahun 2017 terdapat 430 perkara 

dan pada tahun 2018 terdapat 490 perkara, dengan adanya kasus yang ditangani di 

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun khususnya kasus perceraian maka 

proses mediasi sangat dibutuhkan agar perkara tersebut tidak sampai ke 

persidangan karena apabila sampai ke persidangan akan membuat penumpukan 

perkara.  

Melaksanakan proses mediasi tidak semudah dengan yang telah diataur atau 

diperintahkan didalam peraturan tersebut, ada saja faktor kendala  yang didapati 

pada saat mediasi dilakukan. Masalah  yang terjadi diantaranya para pihak yang 

diminta untuk melaksanakan mediasi tidak mengetahui adanya PERMA No. 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak tidak mengetahui 

apa itu mediasi, manfaat serta tujuan yang akan didapatkan apabila para pihak 

mengikuti mediasi. Para pihak hanya mengikuti mediasi berdasarkan perintah 

hakim. Tingkat kepatuhan para pihak dalam melaksanakan mediasi juga sangat 

rendah serta adanya miskomunikasi antara mediator dan hakim yang memeriksa 

perkara tersebut. Hal-hal tersebut mengakibatkan sulitnya mediator dalam 

menjalankan tugasnya sehingga mediator tidak begitu efektif dalam menjalankan 

tugasnya.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah peneliti uraikan, maka 

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul 

“Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan ( Studi Terhadap Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan 

Agama Tanjung Balai Karimun )”.  

 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan ? 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan PERMA No.1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ? 

 

B. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui karakteristik mediasi dalam perkara perceraian di 

Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian 

di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan PERMA No. 1 

Tahun 2016. 
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C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang Alternatif Penyelesaiaan Sengketa khususnya tentang 

mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.  

2. Manfaat secara praktis  

Peneliti berharap dengan penelitian ini bisa membantu menambah ilmu 

pengetahuan pembaca mengenai pelaksanaan mediasi dan dapat mengetahui 

sejauh mana keefektifan pelaksanaan mediasi di pengadilan serta kendala apa saja 

yang terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi. 

 

Universitas Internasional Batam 
 

Siti Rugaya. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi terhadap Mediasi Kasus 
Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun). 
UIB Repository©2019 




