
BAB II 

TINJAUAN PUSTKA 

A. Landasan Konseptual  

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

Tinjauan umum tentang perkawinan dalam pembahasan ini akan membahas 

mengenai :  

a. Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan adalah ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan  dalam suatu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang 

mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan berumah tangga yang 

bahagia dan kekal selamanya serta ingin memiliki keturunan. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 1  

 Bachtiar  mengemukakan bahwa  “Perkawinan adalah pintu bagi 

bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat 

keturunan, perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh 

1 Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Pasal 1 
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perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup 

bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi”.   

 Perkawinan terjadi atas persetujuan kedua pihak untuk melangsungkan 

sebuah perkawinan tanpa paksaan dari pihak lain, sehingga kedua pihak 

tidak terpaksa melangsungkan perkawinan, dalam perkawinan para pihak 

mempunyai keinginan dan tujuan masing–masing yang ingin dicapai dalam 

perkawinan yang bahagia. Akad  perkawinan  dalam  hukum  Islam  

bukanlah  perkara  perdata semata,   melainkan   ikatan   suci   yang   terkait   

dengan   keyakinan   dan  keimanan  kepada  Allah2. 

b. Syarat - Syarat Perkawinan 

Melaksanakan perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu, Adapun syarat sahnya perkawinan terdapat berbagai macam 

syarat yaitu: “perkawinan yang dilaksanakan harus didasarkan atas 

persetujuan dari kedua calon mempelai dan untuk melangsungkan sebuah 

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapatkan izin dari orang tua. Apabila orang tua telah meninggal dunia, 

maka izin tersebut dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara 

maupun keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan 

lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyebutkan kehendaknya”.  

2 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 
Prenada Media, 2004), Hlm.206.  
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Melangsungkan sebuah perkawinan harus mendapatkan izin dari tua 

terhadap kedua calon mempelai menjadi suatu hal yang harus dilakukan 

sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan. Apabila tidak mendapat izin 

dari orang tua calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. 

Tidak  hanya izin dari orang tua kedua calon mempelai, persetujuan dari 

kedua calon mempelai juga menjadi salah satu syarat sebelum 

dilangsungkannya perkawinan.  

Kedua calon mempelai dan orang tuanya telah menyetujui perkawinan 

tersebut maka perkawinan tersebut bisa dilaksanakan dengan tambahan 

syarat yaitu :  “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini 

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, Ketentuan-ketentuan 

mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 

6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan 

dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”3. 

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian  

Tinjauan umum tentang perceraian dalam pembahasan ini akan 

membahas mengenai :  

3 Indonesia, Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal  7 
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a. Pengertian Perceraian 

Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang terdapat dalam 

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama 

tersebut setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”.4 Perceraian secara etimologi 

mempunyai arti perpisahan antara laki-laki dan perempuan.  

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan dimana 

suami atau istri berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing 

dan memilih untuk hidup secara sendiri-sendiri dengan memutuskan 

sebuah ikatan yang ada diantara keduanya atau sudah tidak lagi 

mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi diantara mereka 

sehingga perlu penyelesaian dengan melakukan perceraian.  

b. Sebab–Sebab Putusnya Perkawinan  

Putusnya perkawinan antara suami atau istri tidak dapat lagi 

memenuhi salah satu hak dan kewajibannya, maka pihak suami atau istri 

dapat mengajukan perceraian ke pengadilan. Menurut pasangan suami 

istri yang sedang dalam masalah perkawinan, perceraian dianggap solusi 

terbaik bagi para pihak. Berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 38 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 

menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus atau berakhir karena : 

 

4Indonesia,  Kompilasi Hukum Islam,  Pasal 115 
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1) Kematian  

Putusnya perkawinan dengan kematian yaitu  suami atau istri yang 

meninggal lebih dulu dan mengakibatkan putusnya ikatan  

perkawinan yang diakibatkan oleh kematian seorang suami atau istri 

yang mana meninggalkan hak dan kewajiban terhadap mereka sebagai 

ahli warisnya5.  

2) Perceraian  

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan. yang 

menyebutkan bahwa 6 “ perceraian hanya dapat dilakukan didepan 

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan 

hidup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian didepan sidang 

Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. 

Perceraian bagi yang beragama Islam telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena 

talak atau berdasarkan gugatan perceraian7”.  Alasan putusnya 

perkawinan karena perceraian disebabkan bisa karena talak yang 

5 http://etheses.uin-malang.ac.id/7188/1/09210054.pdf, Diakses tanggal 17 Desember 2018 
6 Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 
7 http://eprints.iain-surakarta.ac.id/, Diakses tanggal 20 Desember 2018 
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dilakukan oleh suami atau perceraian berdasarkan gugatan ke 

pengadilan yang diajukan oleh istri. Dalam hal putusnya perkawinan 

karena perceraian terbagi dari dua jenis yaitu : 

a) Cerai Talak  

Cerai talak yaitu cerai yang diajukan atau didaftarkan oleh suami 

yang beragama Islam yang ingin menceraikan istrinya dengan 

mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama8. Apabila 

permohonan tersebut diterima, maka akan dilanjutkan ke persidangan, 

dan hakim akan memberikan putusan. Putusan hakim dalam 

persidangan di pengadilan bukan merupakan tahap akhir dari 

persidangan tersebut, apabila  hakim menyetujui permohonan cerai 

talak yang diajukan oleh suami, maka hakim akan memerintahkan 

suami agar datang kembali ke pengadilan untuk melakukan sidang 

pembacaan ikrar talak didepan hakim. 

Cerai talak yang diajukan oleh suami ke Pengadilan sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menyebutkan bahwa : 9 

1) “Seorang suami yang beragama Islam yang akan 

menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada 

pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak; 

8 http://pa-parepare.go.id/home/, Diakses tanggal 27 Desember 2018 
9Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal  66  
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2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila 

Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat 

kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon; 

3) Dalam hal termohon bertempat diluar negeri permohonan 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman Pemohon; 

4) Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. 

b) Cerai Gugat  

Cerai gugat  yaitu cerai yang diajukan oleh istri yang beragama 

Islam dan yang ingin menceraikan suaminya dengan mengajukan 

gugatan perceraian ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. 

Dalam melaksanakan persidangan hakim memberikan putusan 

terhadap gugatan yang diajukannya. Gugatan perceraian yang 

dilakukan oleh istri tata caranya telah diatur dalam Undang-undang 

No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa 10: 

10 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal  73 
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1) “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat 

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama 

tanpa izin tergugat; 

2) Dalam hal penggugat berkediaman diluar negeri gugatan 

perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; 

3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal 

diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 

mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat”.  

c) Keputusan Pengadilan  

Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan yang 

dilakukan dengan cara para pihak suami atau istri mengajukan 

gugatan ke pengadilan dengan alasan perceraian yang telah diatur 

dalam peraturan yang berlaku dan hakim mengabulkan gugatan 

tersebut maka putuslah perkawinan tersebut.  

Putusnya perkawinan tersebut hanya bisa dilakukan didepan 

sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tidak berhasil 

mendamaikan para pihak. Atas putusan pengadilan tersebut yang 

mana perceraian harus dilakukan didepan persidangan bagi orang 
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yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama, namun yang 

selain dari beragama Islam diajukan di Pengadilan Negeri11.  

c. Alasan Perceraian 

Perceraian harus didasari oleh sebab-sebab yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perceraian terjadi karena adanya 

permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, adanya sebuah konflik yang 

terjadi. Menurut Joni Emirzon Konflik yaitu “konflik adalah adanya 

pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang 

mengadakan hubungan kerja sama”12. Dengan adanya konflik maka perlu 

ada penyelesaian terhadap permasalahan atau konflik tersebut dan salah 

satu penyelesaian tersebut melalui pengadilan salah satunya perkara 

perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.  

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam  perceraian terjadi karena 

alasan  sebagai berikut13 :  

a. “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  

b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain diluar kemampuannya;  

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain;  

11 http://pn-sibolga.go.id/, Diakses tanggal 20 Desember 2018 
12 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 
Konsiliasi, dan Arbitrase), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 21 
13 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 
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e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 
isteri;  

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga;  

g. Suami menlanggar taklik talak;  

h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidak rukunan dalam rumah tangga”.  

 Perceraian yang ingin diajukan tidak bisa langsung diajukan ke 

pengadilan tanpa ada sebab atau alasan yang jelas. Apabila mengajukan 

perceraian tanpa ada permasalahan yang jelas, maka pengajuan 

perceraian tidak akan diterima oleh pengadilan.  

3. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama  

Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama dalam pembahasan ini akan 

membahas mengenai :  

a. Pengertian Pengadilan Agama  

Peradilan Islam sudah ada pada saat sebelum Belanda menjajah  negara 

Indonesia dan berdampingan dengan Peradilan Adat, setelah Belanda 

menjajah Indonesia peradilan ini malah dibuat menjadi lembaga melalui 

perundang-undangan dan terus berlanjut hingga Indonesia merdeka14.  

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara serta 

14 R.Abdoel Djamali, S.H, Pengantar Hukum Indonesia,cet.20, (Jakarta:Rajawali Pers,2014),hlm. 
205 
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fungsinya yang menegakkan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama 

masih menggunakan hukum acara yang terserak-serak dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak 

tertulis maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Setelah 

diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak 

tanggal diundangkan 29 Desember 1989, maka Hukum Acara Peradilan 

Agama menjadi Konkret15. 

Pengadilan Agama sendiri melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peradilan ini mengkhususkan 

hanya menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan 

Agama adalah sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, 

yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk 

mewujudkan hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya16.  

Pengadilan Agama merupakan “Badan peradilan khusus bagi orang-

orang yang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, 

memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan khusus ini meliputi 

15 Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2016), hlm. 20 
16 Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2016), hlm. 20 
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perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sedekah dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan Islam”17.  

 Reformasi hukum adalah salah satu agenda utama dalam pengembangan 

hukum khususnya di Indonesia Indonesia. Gagasan manifestasi reformasi itu 

telah mendorong perlunya pembaharuan perkembangan pemikiran yang 

mempertanyakan respons Hukum Islam untuk tantangan perubahan zaman, 

terutama dunia Islam itu sendiri. Tapi upaya ini tidak semudah yang 

dikatakan, mengingat betapa sulitnya tantangan di tingkat praktis dan 

konseptual. Di era modern sejumlah upaya untuk mereformasi Hukum Islam 

telah dilakukan untuk merombak dan merekonstruksi yurisprudensi klasik 

yang telah ada didirikan baik pada tingkat materi substantif seperti hukum 

metodologi (usul al-fiqh) serta aspek prosedural formal18.  

b. Kekuasaan Pengadilan Agama 

 Kekuasaan pengadilan sangat erat kaitannya dengan hukum acara 

perdata, biasanya menyangkut dengan dua hal, yaitu tentang kekuasaan 

relatif dan kekuasaan absolut19. Yang mana kekuasaan tersebut terbagi atas : 

 

 

17Yasin, Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado, Vol 5 
No 1, 2007  
18 Windi Afdal, Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law 
Establishment, Volume 1 Issue 01, November 2016 
19 http://eprints.ums.ac.id/7750/2/I000060002.pdf, Diakses tanggal 7 Januari 2019 
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1. Kekuasaan Relatif  

 Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 

yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya20.  

2. Kekuasaan Absolut  

 “Kekuasaan absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis 

pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan 

Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama 

Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan 

Umum”21. Pada kekuasaan Absolut ini Pengadilan Agama diharapkan 

meneliti dalam setiap menerima perkara yang diajukan ke Pengadilan 

Agama tersebut apakah perkara tersebut termasuk dalam kekuasaan 

absolutnya atau bukan.  

 Peradilan Agama yang memiliki wewenang dalam memeriksa serta 

mengadili suatu perkara dalam tingkat pertama tidak boleh langsung 

mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau ke Mahkamah 

Agung. Terhadap perkara yang ingin dilakukan pengajuan upaya 

20 Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali 
Pers,2016), hlm. 25 
21 Ibid, hlm 27 
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banding yang berasal dari Pengadilan Agama, tidak dapat mengajukan 

Banding ke Pengadilan Tinggi.  

c. Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Pengadilan Agama 

 Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam melaksanakan 

tugasnya Pengadilan Agama bersumber pada ketentuan “Undang-undang 

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 yaitu Pengadilan 

Agama bertugas dan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang” :  

1) Perkawinan 

Perkawinan yang sebagaimana diatur dalam atau berdasarkan 

Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan 

berdasarkan syari’ah.  

2) Infaq  

Infaq merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memberikan sesuatu kepada orang lain guna untuk menutupi kebutuhan 

baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki 

(karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa 

ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala. 

3) Zakat  

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 



21 
 

 Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim 

atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 

ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang lebih berhak untuk 

menerimanya. 

4) Shadaqah  

Shadaqah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau  badan 

hukum yang secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

dalam jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu 

Wata’ala dan mengharapkan pahala. 

5) Hibah  

 Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa ada 

imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan 

hukum untuk dimiliki. 

6) Waris  

 Waris adalah penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris, 

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 

tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang 

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-

masing ahli waris. 
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7) Wakaf  

 Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 

menurut syari’ah. 

8) Wasiat  

 Wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau 

lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia. 

9) Ekonomi Syariah  

 Ekonomi Syariah adalah suatu perbuatan atau suatu kegiatan usaha 

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari’ah.  

4. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 

 Tinjauan umum tentang mediasi dalam pembahasan ini akan membahas 

mengenai :  

a. Pengertian Mediasi 

 Mediasi dalam etimologi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti 

berada di tengah, yang menunjukkan bahwa pihak ketiga atau mediator yang 
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membantu dalam menyelesaikan perkara hanya sebagai penengah diantara 

para pihak yang sedang berperkara22. Mediasi dalam bahasa inggris disebut 

dengan mediation yang mana berarti perantaraan dan secara istilah mediasi 

merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh 

pihak yang sedang berperkara dengan cara melalui cara perundingan dalam 

mencari solusi permasalahannya tersebut yang dibantu oleh pihak ketiga 

atau biasa disebut mediator dan pihak ketiga tersebut tidak memihak salah 

satu pihak. 

 Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang 

dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan 

mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana 

para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan 

pihak ketiga yang independen gunabertindak sebagai mediator (penengah)23. 

 Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan   melalui   

perundingan  antara pihak  yang  berperkara,  perundingan  tersebut  dibantu  

oleh seorang mediator  yang  berkedudukan  sebagai  pihak  ketiga  yang  

netral dan berfungsi sebagai pembantu dalam mencari barbagai  

kemungkinan atau alternative penyelesaian sengketa yang terbaik dan   

saling menguntungkan bagi para pihak24.  

22 http://eprints.radenfatah.ac.id/892/1/Dede%20Anggraini%20Elda.pdf, Diakses tanggal 10 
Desember 2018 
23 Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama, Vol 12 No 2, 
2012 
24 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 224 
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 Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator”25. Kode etik mediator dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa 

“mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak 

ketiga yang independen yaitu mediator yang membantu para pihak yang 

sedang berperkara untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu 

kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 

permasalahan yang dipersengketakan”.  

 Mediator bersifat netral atau tidak memihak kepada kedua belah pihak 

dalam menangani perkara tersebut sehingga dapat membantu dengan secara 

penuh dan tidak memihak salah satu. Pihak  ketiga atau mediator hanya 

sebagai perantara dan penengah dan tidak memiliki kewenangan dalam 

memutus perkara tersebut. Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), mediasi dapat diartikan “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam 

penyelesaiaan suatu perselisihan sebagai penasihat”26  

b. Tujuan Mediasi 

Mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa memiliki 

beberapa tujuan mediasi yaitu diantaranya :27 

25 Mahkamah Agung,  Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
Perma No. 1 Tahun 2016, Ps. 1 Angka 1. 
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
27 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press,2016), hlm. 227. 
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1. “Menghasilkan suatu kesepakatan dan dapat diterima dan 

dijalankan oleh para pihak yang berperkara; 

2. Mempersiapkan para pihak yang berperkara untuk dapat menerima 

konsekuensi dari keputusan yang mereka buat; 

3. Mengurangi kekhawatiran dari suatu konflik dengan cara 

membantu pihak yang berperkara untuk mencapai penyelesaian 

secara konsensus, demikian menjadikan mediasi sebagai alternatif 

yang dapat menyelesaikan konflik atau sengketa jangka panjang”. 

 

c. Manfaat Mediasi  

Pelaksanaan dalam melakukan  mediasi terdapat beberapa manfaat 

diantaranya yaitu : 28 

1) Efisien (efficient) 

Proses mediasi dapat menyelesaikan sebagian besar proses 

mediasi yang dilakukan dapat menyelesaikan perselisihan atau 

sengketa dalam kurun waktu 30 hari sejak mediasi dilaksanakan. Hal 

ini tentu berbeda dengan persidangan pengadilan yang dapat 

memakan waktu hingga beberapa tahun, sampai putusan pengadilan 

berstatus in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap).  

 

 

28 Ibid, hlm. 227-228. 
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2) Biaya ringan (affordable) 

Biaya dalam pelaksanaan mediasi lebih murah dibanding dengan 

biaya berperkara di pengadilan. karena apabila proses mediasi 

berhasil maka perkara tersebut tidak perlu lanjut ke persidangan yang 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Biaya pelaksanaan mediasi 

bisa ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan 

antara para pihak yang berperkara.  

3) Pemberdayaan (empowering) 

Kesepakatan yang dihasilkan dalam pelaksanaan mediasi 

bersentuhan langsung dengan kepentingan para pihak, kesepakatan 

demikian juga tetap dapat menjaga hubungan baik antara para pihak. 

Yang mana dalam hal ini para pihak yang melaksanakan mediasi 

dapat tetap menjaga hubungan baik antara para pihak.  

4) Menghindari ketidakpastian (avoid uncertainty) dan 

ketidakpuasan para pihak (dissatisfaction) 

Ketidakpastian dan ketidakpuasan biasanya dirasakan para pihak 

yang berperkara di pengadilan, karena mereka dipaksa menerima 

keputusan hakim yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran dan 

tidak dapat memuaskan para pihak.  Karena apabila perkara telah 

sampai dipersidangan akan ada pihak yang merasa tidak puas 

terhadap putusan pengadilan. Apabila para pihak melaksanakan 

mediasi maka parea pihak dapat mengetahui secara langsung apa yang 
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menjadi keinginan para pihak, dan dapat mencari kesepakatan 

terhadap permasalahan yang terjadi agar mencapai kesepakatan yang 

dapat diterima oleh masing-masing pihak.  

5) Proses yang informal (informal process) 

Mediasi merupakan proses yang pelaksanaannya para pihak tidak 

harus didampingi oleh seorang pengacara atau kuasa hukum. Yang 

mana para pihak dapat hadir sendiri tanpa harus didampingi kuasa 

hukum. Dan dapat secara langsung melaksanakan mediasi dan 

mencari ksepakatan yang dapat diterima.  

6) Tidak adanya prasangka dalam mediasi (without prejudice) 

Dengan demikian, para pihak tidak perlu khawatir dengan itikad 

baik pihak lain. Yang mana dalam melaksanakan mediasi para pihak 

dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang tidak memihak salah 

satu pihak yang mana mediator dipilih langsung oleh para pihak yang 

berperkara. Dengan adanya mediator yang bersifat netral para pihak 

tidak memiliki prasangka terhadap pelaksanaan mediasi.  

7) Efektif (effective) 

Dengan melaksanakan mediasi alkan lebih efektif karena 

pelaksanaan mediasi mencari ksepakatan yang dapat diterima oleh 

para pihak yang berperkara, dan apabila mencapai kesepakatan maka 

perkara tersebut tidak perlu lanjut ke persidangan.  
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8) Kerahasiaan yang terjaga (confidential) 

Informasi yang terungkap dalam mediasi tidak akan diketahui 

oleh pihak luar. Yang mengetahui dalam proses mediasi hanya para 

pihak dan mediator. Karena pelaksanaan mediasi dilakukan secara 

tertutup. Dan hanya mediator dan para pihak yang mengetahui 

permaslahan yang terjadi atau yang diungkapkan dalam proses 

mediasi.  

5. Tinjauan Umum Tentang Mediator 

Tinjauan umum tentang mediator dalam pembahasan ini akan membahas 

mengenai :  

a. Pengertian Mediator  

Berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung No.  1 Tahun 2016 

menyebutkan bahwa : “Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang 

mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para 

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian”29.   

Mediator merupakan pihak  yang berada dalam  posisi yang tidak 

memihak salah satu pihak sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat 

terjaga kepentingannya dan para pihak yang sedang berperkara dapat 

29 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016,  Pasal 1 ayat (2) 
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dilakukan secara adil dan tidak memihak salah satu pihak. Mediator 

hanya mengarahkan pihak dan tidak berhak untuk memutuskan perkara 

tersebut, setelah mediator melaksanakan tugasnya mediator 

menyerahkan hasil mediasi ke hakim yang menangani perkara tersebut. 

Mediator memiliki peranan yang tidak hanya semata-mata 

mempertemukan para pihak, tetapi ia juga terlibat dalam perundingan 

dengan para pihak  dan bisa pula memberikan saran atau usulan 

perdamaian,  mediator juga dapat berupaya untuk mendamaikan para 

pihak30. 

b. Tugas Mediator  

 Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan Pasal 14 mediator mempunyai tugas sebagai berikut : 

1) “Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para 

pihak untuk saling memperkenalkan diri; 

2) Menjelaskan maksud dan tujuan dan sifat mediasi kepada para 

pihak; 

3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan 

tidak mengambil keputusan; 

4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak; 

5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan 

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya ( kaukus ); 

30 Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta : Sinar 
Grafika,2012), hlm. 34 
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6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak; 

7) Mengisi formulir  jadwal mediasi; 

8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 

9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 

pembahasan berdasarkan skala proritas; 

10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk : 

a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; 

b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi 

para pihak; 

c) Bekerja sama mencapai penyelesaian; 

11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan 

kesepakatan perdamaian; 

12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan 

atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim 

pemeriksa perkara; 

13) Menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beritikad 

baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara; 

14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya”.  
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B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 1  ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” 

 

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

a. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

menyebutkan bahwa :  

“ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”.  

b. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

menyebutkan bahwa :  

1) “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan 

istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama 

untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak; 

2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan 
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sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan 

bersama tanpa izin Pomohon; 

3) Dalam hal termohon bertempat diluar negeri permohonan 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman Pemohon; 

4) Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diluar 

negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 

dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. 

c. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

menyebutkan bahwa :  

1) “pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim 

berusaha mendamaikan kedua pihak; 

2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang 

secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat 

kediaman diluar negeri dan tidak dapat datang menghadap 

secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus 

dikuasakan untuk itu; 

3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka 

penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap 

secara pribadi;  

4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. 
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3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  

Pasal 4 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :  

9) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang.  

10) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

 

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :  

1)  “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha 

mendamaikan kedua pihak; 

2) Selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan 

dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. 

 

5. PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

a. Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan menyebutkan  bahwa : 
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“mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

oleh mediator”.  

b. Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan menyebutkan  bahwa : 

1) “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum 

wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 

Mediasi; 

2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib 

menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian 

melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator; 

3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para 

Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak 

melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di 

Pengadilan; 

4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka 

Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan 

putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk 

melakukan proses Mediasi; 

5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan 

Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus; 
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6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya 

pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung; 

7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut 

berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung; 

8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau 

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan”. 

c. Pasal 14 huruf k PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan menyebutkan bahwa :  

“mediator membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan 

kesepakatan perdamaian”. 

d. Pasal 17 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan yang menyebutkan  bahwa : 

“ pada hari sidang yang telah ditentukan  dan dihadiri oleh para 

pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk 

menempuh mediasi”. 

e. Pasal 17 ayat (6) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan yang menyebutkan bahwa : 

“hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi 

kepada para pihak”.  
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f. Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan menyebutkan bahwa : 

“para pihak berhak memilih seorang mediator yang tercatat dalam 

daftar mediator di pengadilan”. 

 

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

a. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dalam menyebutkan bahwa :  

“ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama 

setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak”.  

b. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam menyebutkan bahwa :  

a. “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya;  

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain;  

e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 

isteri;  
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f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga;  

g. Suami menlanggar taklik talak;  

h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga”.  

c. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : 

1) “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak; 

2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. 

 

C. Landasan Teori 

Teori efektivitas merupakan keberhasilan suatu pelaksanaan hukum yang 

berlaku. Faktor yang dapat dilihat dalam mempengaruhi efektivitas suatu 

perundang-undangan dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi, wewenang dan peran 

aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Hukum dibuat 

untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi aturan 

yang berlaku dan dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapainya kehidupan 

yang sejahtera. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum yang ada 

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.  

Suatu efektivitas hukum tersebut bisa dikatakan baik atau berjalan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dilihat dalam perilaku 
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masyarakat itu sendiri, apabila perilaku masyarakat telah sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam pertauran perundang-undangan, maka efektivitas hukum atas 

peraturan perundang-undagan itu bisa dikatakan berhasil.  

1. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto  

 Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu31 : 

1) “ Faktor hukumnya sendiri ( undang-undang); 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersbut berlaku 

atau diterapkan; 

5) Faktor kebudayaan”.  

Penegak hukumlah yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu 

hukum atau peraturan yang berlaku, oleh karena itu penegak hukum 

seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Apabila penegak hukum telah menjalankan 

tugasnya dengan baik dan menerapkan peraturan yang telah berlaku sesuai 

dengan ketentuannya maka masyarakat akan dengan sendirinya patuh dalam 

menaati peraturan yang berlaku. Apabila penegak hukum tidak tegas dalam 

menjalankan suatu peraturan yang berlaku maka masyarakat tidak akan 

31 Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, ( Jakarta:Remadja Karya CV,1985) 
Hlm 7 
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patuh dan tidak akan taatt dengan aturan yang berlaku karena tidak ada 

penindakan terhadap apapun yang dilakukannya.  

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-

tama yang harus dilakukan adalah mengatur sejauh mana aturan hukum itu 

ditaati atau tidak ditaati. Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak 

atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku 

pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain 

tersebut mematuhi hukum32.  Dilihat dari teori efektifitas hukum tersebut 

suatu aturan dapat dikatakan efektif atau berjalan dimasyarakat jika aturan 

atau lembaga hukum tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki para pihak,  

ataupun para pihak tersebut mematuhi seluruh aturan hukum tersebut. 33 

2. Teori Efektivitas Menurut Anthony Allot  

Anthony Allot juga mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa 

hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah 

perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Dalam 

buku “The Limite of Law” Antony Allot mengatakan bahwa efektif tidaknya 

sistem hukum diklasifikasikan yaitu :  

1. Transmissiona losses, yaitu kegagalan dalam transmisi dan 

komunikasi.  

2. Inappropriatness of norms and institutions, yaitu kelemahan pada 

sifat norma. 

32 Ibid,  Hlm 1. 
33 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1983, hal 80.  
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3. Kegagalan dalam penerapan. 

4. kegagalan dalam pengawasan atau monitoring. 

efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut 

mewujudkan tujuannya dan hukum yang menjadi tidak efektif karena ada 

beberapa faktor kelemahan yang melekat padanya.34 

 

34 Anthony Allott, The Effectiveness of Laws, Volume 15 Number 2 
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