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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa 

yang berperan selama ini. Keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman berperan sebagai katup penekan (pressure valve) atas 

segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban 

umum. Peradilan juga berperan sebagai tempat terakhir (the last resort) mencari 

kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan 

yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and 

enforce justice).
1
 

Lembaga peradilan yang berperan selama ini, banyak menuai kritikan dari 

masyarakat di antaranya lambatnya penyelesaian sengketa, mahalnya biaya 

perkara, putusan pengadilan seringkali dianggap tidak mampu memberikan 

penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak, dan masih banyak lagi kritikan 

yang dilontarkan kepada peradilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. 

Sementara di sisi lain masyarakat membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat, 

sederhana dan tidak bersifat formalitas belaka. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penyelesaian yang relatif 

singkat, sederhana, biaya murah dan ringan, maka muncul alternatif penyelesaian 

sengketa melalui perdamaian atau mediasi. Bahkan dengan adanya perdamaian 
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atau mediasi berfungsi pula mengatasi penumpukan perkara dalam lembaga 

peradilan mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. 

Dalam hukum acara perdata di Indonesia ketentuan perdamaian diatur 

pada Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) dan 154 

Rechtsreglement voor de Buitenwesten (selanjutnya disebut R.Bg). Dalam 

ketentuan tersebut hakim diperintahkan untuk mengupayakan perdamaian bagi 

kedua belah pihak yang berperkara. Ketentuan Pasal 130 HIR tersebut 

selengkapnya sebagai berikut: 

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka 

pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan berusaha 

memperdamaikan mereka itu. 

2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus 

dibuat sebuah surat (akta), dengan mana kedua belah pihak diwajibkan 

untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu 

berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim biasa. 

3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diijinkan orang minta naik 

banding. 

4. Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu 

dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti 

peraturan pasal berikut.
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Melihat penjelasan pada Pasal 130 Ayat (1), merupakan suatu keharusan 

bagi hakim untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata sebelum 

dimulainya proses persidangan. Adapun ketentuan Pasal 154 R.Bg secara 

substansi hampir sama dengan Pasal 130 HIR, sehingga penulis tidak 

mencantumkannya lagi.  

Dalam persoalan ini Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi 

melihat pentingnya integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan. Pengintegrasian 
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mediasi ke dalam sistem peradilan terlihat dengan beberapa kebijakan 

menyangkut optimalisasi mediasi pada lembaga perdamaian di lingkungan 

Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Pada Tahun 2002 Mahkamah Agung 

menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No. 1 

Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama, kemudian 

dinyatakan tidak berlaku, sebagai penggantinya yang merupakan penyempurnaan 

surat edaran tersebut dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya 

disebut PerMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Sejak saat itu muncul konsep mediasi sebagai metode yang digunakan untuk 

mendayagunakan perdamaian di pengadilan yang sebelumnya dianggap belum 

cukup efektif.  

Pada Tahun 2008 PerMA No. 2 Tahun 2003 direvisi kembali dengan 

PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, adapun alasan 

direvisinya PerMA No. 2 Tahun 2003 dengan PerMA No. 1 Tahun 2008, karena 

setelah dilakukan evaluasi ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang 

bersumber dari PerMA No. 2 Tahun 2003, sehingga banyak perubahan-perubahan 

penting atau hal-hal baru yang termuat dalam PerMA No. 1 Tahun 2008. Dalam 

PerMA No. 1 Tahun 2008 konsideran huruf b menentukan bahwa pengintegrasian 

mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan  dapat menjadi salah satu 

instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta 
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memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian 

sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
3
  

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui 

perdamaian yang disebut al-sulh atau islāh,
4
 merupakan konsep yang dijelaskan di 

dalam Al-Qur‟an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar 

pengadilan. al-sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan 

yang terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara 

ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan 

keluar agar sengketa dapat diakhiri. Ajaran Islam menganjurkan untuk memilih 

al-sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan 

bahwa al-sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa 

menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.
5
 

Melalui lembaga Peradilan mediasi dilaksanakan pada setiap perkara 

perdata, salah satunya Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai pengadilan 

tingkat pertama. Namun kenyataan yang dihadapi bahwa penyelesaian perkara 

melalui lembaga mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya belum mencapai 

hasil yang maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan perkara yang dimediasi 

pada tahun 2013 berjumlah 90 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 6 

perkara atau setara dengan 6,7 % sedangkan perkara yang gagal dimediasi 

sebanyak 84 perkara atau setara dengan 93,3 %. Pada tahun 2014 terhitung dari 
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bulan Januari sampai bulan Juni berjumlah 52 perkara dengan tingkat 

keberhasilan sebanyak 2 perkara atau setara dengan 3,8 % sedangkan perkara 

yang gagal dimediasi sebanyak 50 perkara atau setara dengan 96,1 %.
6
 

Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan besar, apa yang sesungguhnya 

terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta bagaimana peran lembaga 

mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menekan banyaknya jumlah 

perkara, mengingat fungsi mediasi guna membantu dan memfasilitasi para pihak 

dalam menyelesaikan sengketa damai.  

Untuk mengkaji secara mendalam problematika mediasi di Pengadilan 

Agama, peneliti akan melakukan riset tentang mediasi terhadap perkara perdata. 

Adapun perkara yang dimediasi berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam 

rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) dan pengabaian kewajiban istri, 

sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian untuk mencari solusi 

yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi 

di lapangan.   

Untuk melihat Implementasi mediasi, peneliti menggunakan teori sistem 

hukum (middle theory) dari Lawrence Meir Friedman, menurutnya unsur-unsur 

sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum (legal substance), struktur hukum 

(legal structure), dan budaya hukum (legal culture).
7
  Sehingga proses mediasi di 

Pengadilan Agama sangat berkaitan dengan tiga elemen tersebut, pertama 

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum dan badan-badan 
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peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim 

Mediator pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di 

dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Kedua, PerMA No. 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg,  

merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat 

memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan 

jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling 

tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi. Ketiga, Terkait dengan 

budaya hukum, sikap warga negara terhadap hukum merupakan bagian dari 

budaya masyarakat. Jika para pihak yang berperkara menilai dan berkeyakinan 

bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang 

dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai bentuk penyelesaian sengketa 

yang cepat dan biaya ringan. 

Pengadilan Agama menangani perkara KDRT dan pengabaian kewajiban 

istri karena perkara tersebut merupakan bagian dalam sengketa keluarga yang 

merupakan sengketa perdata dan menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama. Pada 

beberapa kasus perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama yang dalam 

permohonannya khusus memuat permasalahan KDRT dan pengabaian kewajiban 

istri sebagai alasan dari perceraian.  

Berdasarkan pokok pikiran dan permasalahan di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti problematika mediasi terhadap perkara perdata yang telah 

terintegrasi dan diterapkan dalam sistem peradilan khususnya di Pengadilan 

Agama Palangka Raya, kegiatan penelitian ini diwujudkan dalam bentuk bahasan 
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skripsi dengan judul: “PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN 

AGAMA PALANGKA RAYA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana 

implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan 

dalam rumah tangga putusan No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan kasus pengabaian 

kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk? 

2. Apa faktor penghambat keberhasilan mediasi kasus kekerasan dalam rumah 

tangga dan kasus pengabaian kewajiban istri beserta solusinya? 

C. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai  tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga putusan 

No.39/Pdt.G/2013/PA. Plk  dan pengabaian kewajiban isteri putusan 

No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat keberhasilan mediasi kasus 

kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian kewajiban istri beserta 

solusinya. 

D. Manfaat Penelitian 
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Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan 

dan menambah perbendaharaan khazanah keilmuan bagi mahasiswa atau 

akademisi yang ingin mendalami lebih jauh mengenai hukum acara khususnya 

yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan agama. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi 

penelitian serupa serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

hukum acara khususnya proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi siapa saja 

yang terlibat dalam masalah peradilan, baik praktisi hukum maupun para 

hakim dan mediator di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya dan 

Pengadilan lain. 

4. Hasil penelitian sebagai upaya peningkatan peran mediasi di Pengadilan 

Agama Palangka Raya dan Pengadilan lain. 

5. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada 

Jurusan Syari‟ah Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah di Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Palangka Raya. 

6. Hasil penelitian sebagai upaya memberikan masukan bagi Mahkamah Agung. 

E. Penjelasan Istilah 

1. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh individu, pejabat, 

kelompok badan pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah direncanakan atau didisain sebelumnya dalam suatu keputusan kebijakan. 
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2. Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu „problematic‟ yaitu persoalan 

atau masalah yang belum dapat dipecahkan. 

3. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dan bebas dari 

pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi 

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha 

negara. 

4. PerMA adalah produk hukum Mahkamah Agung dalam rangka mengendalikan 

masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Tujuannya untuk mengisi 

kekosongan hukum dan memperjelas sesuatu hal. 

5. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau 

mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki 

kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

F. Sistematika Pelaporan Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

disusun secara kronologis. Bab satu, sebagaimana lazimnya sebuah penelitian 

ilmiah maka bab ini merupakan pendahuluan yang berisi: Pertama, latar belakang 

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi objek 

suatu penelitian. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa 

yang terkandung dalam latar belakang masalah. Keempat, tujuan dan manfaat 

yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-%28perma,-sema,-fatwa,-sk-kma%29
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Bab kedua, berisi penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka yang di 

dalamnya terdapat deskripsi teoritik, sistematika penulisan sebagai upaya untuk 

mensistematiskan penyusunan, dan kerangka pikir penelitian. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dan 

pendekatan penelitian, data dan sumber data, waktu dan lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data,  

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian, analisis dan pembahasan 

yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang problematika mediasi di 

Pengadilan Agama Palangka Raya, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

mediasi dan solusinya di Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap kasus KDRT 

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan pengabaian kewajiban istri Putusan 

Nomor.3/Pdt.G/2014/PA.Plk. 

Bab kelima merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang berisikan 

kesimpulan atas persoalan yang diteliti dan saran-saran penyusun berkenaan 

dengan objek penelitian. 

 


