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URGENSI DAN SIGNIFIKASI PENERAPAN MEDIASI PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

Oleh: T. Mufardisshadri, S.HI., M.H. 

 
 Latar Belakang Masalah 

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-

litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan 

menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan 

dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih 

ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan 

terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.1 

Sedangkan mediasi khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam 

dilakukan dengan bantuan ḥakamayn yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak 

sebagaimana surah al-Nisā’ [4] ayat 35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi 

ḥakam dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh 

dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa 

diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri 

tersebut.2  

Makamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung 

No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke 

dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrument untuk mengatasi 

penumpukan perkara. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara 

perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan 

peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya 

tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Maka dari itu penulis mencoba 

mengkaji dengan mengangkat tajuk yaitu “Urgensi Dan Signifikasi Penerapan 

Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. 
                                                           
1  Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, 

Jakarta, 2001, Hlm 271 
2  Slamet Abidin, dkk., Fiqh Munakaha, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm 189 
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Urgensi Penerapan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti 

perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi 

akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem 

yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga 

tetap terjaga. Adapun tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator 

berdasarkan PerMA adalah bahwa mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan 

mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib 

mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. 

Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator wajib mendorong para pihak untuk 

menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari perbagai pilihan penyelesaian 

yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut di atas, menjelaskan tugas-tugas 

mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. 

Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba 

menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.3 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) telah dikenal dalam agama 

Islam.  Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan 

perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para 

pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian.  Di sinilah justru 

urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini 

disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang 

masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka.  Namun, ketika perdamaian 

yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan 

dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian, fungsi dari upaya untuk 

mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di 

                                                           
3  Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa 

Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993, Hlm 19 
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Pengadilan. Oleh sebab itu diupayakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan 

Agama agar pasangan yang hendak bercerai mengurungkan niatnya dan rujuk 

kembali.  

 

Hal-Hal Signifikasi Dalam Penerapan Mediasi Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama 

Upaya mendamaikan dalam proses perceraian adalah bersifat imperatif, tetapi 

usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam 

perkara perceraian. Sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum. Dalam 

kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadikan kewajiban 

hukum bagi hakim dan merupakan upaya nyata secara maksimal. Para pihak yang 

berperkara hendaklah melakukan islah dalam menghadapi sengketa sebab 

persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara 

seagama.4 

Sedangkan hal-hal signifikasi dalam penerapan mediasi perkara perceraian di 

Pengadilan Agama yaitu :  

1. Berlaku untuk mediasi yang terkait perkara di Pengadilan. 

2. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian 

sengketa melalui mediasi. 

3. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang 

mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

4. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara 

yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan 

menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. 

 
 

                                                           
4  M. Yahya Harahap, Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah 

Agung RI, Jakarta, 2004  
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Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal 

ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat 

tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka.  Namun, ketika 

perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini 

yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian, fungsi 

dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang 

harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 

Tentang Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu diupayakan perdamaian melalui 

mediasi di Pengadilan Agama agar pasangan yang hendak bercerai 

mengurungkan niatnya dan rujuk kembali. 

2. Signifikasi dalam penerapan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama 

yaitu Berlaku untuk mediasi yang terkait perkara di Pengadilan, Setiap hakim, 

mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 

mediasi, Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang 

mengakibatkan putusan batal demi hukum, Hakim dalam pertimbangan putusan 

perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan 

perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara 

yang bersangkutan. 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi 

Mediator di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung 

mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional. Sehingga dapat 

mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum 
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mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator. Selain itu seharusnya 

di masing-masing pengadilan memiliki psikitri yang berkoordinasi dengan 

mediator agar dalam proses mediasi para pihak merasa secara lahir dan batin 

nyaman dalam mencari solusi.  

2. Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa 

dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai syarat 

saja, tapi harus ada usaha menggerakan motivasi bahwa mediasi mampu 

menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi. 
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