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ABSTRAK
Semenjak dirubahnya singkatan BP4 menjadi Badan Penasihatan,

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, banyak masyarakat yang menganggap
bahwa peran BP4 hanya sebagai penasehat atau konselor perkawinan semata.
Padahal tugas BP4 yang lain seperti mediator dalam rangka pelestarian
perkawinan juga termasuk di dalamnya. Asumsi tersebut juga berpengaruh pada
eksistensi peran BP4 untuk melakukan mediasi di lembaga peradilan.Padahal
kenyataan di lapangan, menumpuknya kasus gugatan perdata di Pengadilan
sering menjadi beban tambahan bagi hakim. Penumpukan jadwal sidang tersebut
seringkali terhambat penyelesaiannya dikarenakan harus menunggu hakim yang
sedang bertugas melaksanakan proses mediasi. Disinilah seharusnya BP4
mengambil peran sebagai mediator yang membantu tugas hakim untuk memedasi
sekaligus mengurangi penumpukan perkara.Di antara lembaga peradilan di DIY
sendiri baru ada satu lembaga peradilan yang melakukan kerjasama mediasi
dengan BP4 yakni Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
mengkaji bagaimana peran BP4 dalam melakukan mediasi di pengadilan dengan
melalui pendekatan yuridis empiris sebagai optimalisasi mediasi di Pengadilan,
baik ditinjau dari segi legalitas hukum maupun ditinjau dari peranan BP4
sebagai mediator dalam mengoptimalkan proses mediasi di Pengadilan Agama.
Penelitian ini juga mengakaji uapaya apa saja yang dilakukan oleh BP4 dalam
menjalankan perannya sebagai mediator, faktor-faktor yang menghambat
menghambat proses mediasi, serta beberapa analisis usulan bentukoptimalisasi
untuk mediasi yang lebih baik. Analisis data yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan teori ashl-shulh, teori peran dan teori sistem hukum,
yang kemudian di hasil akhir disimpulkan menggunakananalisis teori optimalisasi
peran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 sebagai mediator di
Pengadilan Agama Yoyakarta menjadi sangat penting dikarenakan proses
mediasi BP4 mampu membantu tugas hakim dalam menjalankan mediasi
sehingga hakim lebih fokus dalam melakukan proses persidangan. Mediasi yang
semula harus dilakukan oleh hakim kini dilimpahkan kepada BP4 dalam rangka
mengefesiensikan waktu dan sekaligus mengoptimalkan peran BP4 sebagai
bagian dari lembaga perdamaian yang diakui oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008.
Pengoptimalan peran ini dilakukan dengan penandatangan memorandum (MoU)
Kesepahaman Penyelenggaraan Pelaksanaan Mediasi antara Pengadilan Agama
Yogyakarta dengan BP4. Dengan MoU tersebut proses dan hasil mediasi yang
dilakukan lebih efisien dan maksimal dikarenakan mengharuskan para pihak
yang memilih mediasi dengan BP4 untuk beracara di Pengadilan, sehinnga
menghemat biaya dan waktu.

Kerjasama mediasi antara BP4 dengan Pengadilan Agama Yogyakarta ini
merupakan bentuk pengoptimalan peran BP4 sebagai salah satu lembaga mediasi
yangbisa dijadikan pilot project percontohan bagi lembaga peradilan lain di
Indonesia dalam menentukan kebijakan yang serupa demi mediasi yang lebih bak.

Kata kunci:Peran BP4,Optimalisasi,Mediasi, Pengadilan Agama.













viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

Alîf

Bâ’

Tâ’

Sâ’

Jîm

Hâ’

Khâ’

Dâl

Zâl

Râ’

zai

sin

syin

sâd

dâd

tâ’

zâ’

‘ain

tidak dilambangkan

b

t

ś 

j

ḥ

kh

d

ż 

r

z

s

sy

ṣ

ḍ

ṭ

ẓ

‘

tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas
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غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

ھـ

ء

ي

gain

fâ’

qâf

kâf

lâm

mîm

nûn

wâwû

hâ’

hamzah

yâ’

g

f

q

k

l

m

n

w

h

’

Y

ge

ef

qi

ka

`el

`em

`en

w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعددة

عّدة

Ditulis

Ditulis

Muta‘addidah

‘iddah

C. Ta’ marbut̟ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة

علة

Ditulis

Ditulis

H̟ikmah

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةاألولیاء Ditulis Karâmah al-auliyâ’
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر Ditulis Zakâh al-fiţri 

D. Vokal pendek

__ َ◌_

فعل

__ ِ◌_

ذكر

__ ُ◌_

یذھب

fathah

kasrah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

A

fa’ala

i

żukira 

u

yażhabu 

E. Vokal panjang

1

2

3

4

fath ̟ah + alif

جاھلیة

fath̟ah + ya’ mati

تنسى

kasrah + ya’ mati

كـریم

dammah + wawu mati

فروض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

â

jâhiliyyah

â

tansâ

î

karîm

û

furûd ̟

F. Vokal rangkap

1

2

fathah + ya’ mati

بینكم

fathah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنتم

أعدت

لئنشكرتم

ditulis

ditulis

ditulis

A’antum

U‘iddat

La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن

القیاس

ditulis

ditulis

Al-Qur’ân

Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)

nya.

السمآء

الشمس

ditulis

ditulis

As-Samâ’

Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذویالفروض

أھاللسنة

Ditulis

Ditulis

Żawî al-furûd ̟

Ahl as-Sunnah
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MOTTO

“Di balik kesuksesan sebuah usaha, selalu ada doa

dan restu yang tulus dari orang-orang yang tercinta”

&

“Niatkan segala hal dengan Lillah, dimulai dengan

Bismillah, dan diakhiri dengan Alhamdulillah”
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal hukum secara tertulis,

masyarakat sebenarnya sudah mengenal cara penyelesaian sengketa yang

dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat.1

Penyelesaian ini bersifat kultural yang setiap adat memiliki karakteristik sendiri

dan cara yang berbeda-beda. Meskipun demikian pendekatan yang dilakukan

umumnya sama yakni dengan cara musyawarah.2

Penyelesaian dengan musyawarah mufakat sudah berlaku di dalam hukum

adat Indonesia sejak lama, jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal hukum-

hukum tertulis yang ada di hukum positif.3 Begitu pula di dalam hukum Islam

1 Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dengan pendekatan rasa
kekeluargaan ini sudah belakuk sejak lama di dalam hukum adat masyarakat Indonesia jauh
sebelum pemerintahan penjajah kolonial Belanda mengenalkan sistem litigasi . Tujuan dari prinsip
musyawarah ini adalah menciptakan penyelesaian yang memuaskan para pihak (win-win solution),
tanpa ada perasaan menang-kalah (win-loss), dan penerapan prinsip ini umumnya dilakukan di luar
pengadilan. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 284-285.

2 Cara penyelesaian inilah yang sudah dilakukan di dalam hukum adat Indonesia yang
berlaku di hampir seluruh pedesaan dengan cara dan karakteristiknya masing-masing. Istilah yang
digunakan dalam penyebutan cara penyelesaian sengketa di dalam hukum adat pun berbeda-beda,
namun memiliki istilah yang umum dikenal yakni dengan sebutan musyawarah. Musyawarah
dilakukan untuk mufakat dalam mencari sebuah keputusan bersama untuk mengambil sebuah
solusi. Suyud Margono menganggap bahwa istilah musyawarah untuk mufakat ini sebenarnya juga
hampir sama dengan pengertian negosiasi, mediasi, dan arbritase yang tujuannya adalah mencari
solusi dengan cara kekeluargaan selain cara sidang di pengadilan. Suyud Margono, ADR
(Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, cet. Ke-1,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 80-83.

3 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 115.
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yang sudah mengenal istilah ash-shulh yakni perdamaian ketika terjadi

perselisihan.4

Meskipun ash-shulh digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara

suami isteri, ternyata cara ini juga bisa digunakan untuk perdamaian lain yang

tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan bermusyawarah

seperti contohnya mediasi penyelesaian sengketa perdata di pengadilan yang tidak

hanya terbatas pada sengketa perkawinan saja. Penyelesaian dengan pendekatan

musyawarah mufakat ini dirasa lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak,

sebab mereka sendiri yang menentukan hasil perdamaian dengan kesepakatan,

tanpa adanya intervensi dari pihak lain seperti hakim.5

Setelah masyarakat Indonesia mengenal hukum tertulis, maka banyak

hukum adat yang kemudian dilegislasi menjadi hukum positif dalam bentuk

perundang-undangan termasuk mengatur pula hukum formil. hukum adat yang

masuk ke dalam hukum formil Indonesia salah satunya mengatur masalah

penyelesaian sengketa.6 Penyelesaian sengketa di Indonesia sendiri dilakukan

4 Istilah ash-shulh berasal dari bahasa arab yang mengandung pengertian perdamaian,
pemberhentian perselisihan, dan kesepakatan dalam pemberhentian konflik atau sengketa. Cara
inilah yang sudah dikenal di dalam hukum Islam dalam menyelesaikan sebuah perselisihan
ataupun sengketa. E. Van Donzel, B. Lewis, dkk. (ed), Encyclopedia of Islam, Jilid IV, (Leiden:
E.J. Brill, 1990), hlm. 14.

5 Peyelesaian melalui musyawarah mufakat ini sering pula disebut dengan mediasi, yang
merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif ADR (alternative dispute resolution), yang
ternyata memiliki keuntungan berupa penyelesaian mampu diselesaikan lebih adil, cepat, dan
murah, dibandingkan dengan proses litigasi yang diputuskan oleh hakim. Peter Lohenheim,
Mediate Don’t Litigate, How to Resolve Dispute Quickly, Privately, and Inexpensively Without
Going to Court, (New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 10.

6 Istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan di dalam literatur kepustakaan
ilmu hukum ketimbang istilah konflik yang terkesan identik dengan kekerasan. Istilah sengketa
digunakan dalam menyebut sengketa perdata, seperti sengketa keluarga, sengketa dagang,
sengketa produsen dan konsumen, serta sengketa tata usaha. Dengan demikian istilah penyelesaian
sengketa atau alternative dispute resolution lebih dikenal dan digunakan dalam ilmu hukum.
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dengan dua cara yakni melalui jalur litigasi dan nonlitigasi,7 sedangkan mediasi

merupakan salah satu pilihan cara penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi

yang sering dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR).8

Peraturan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia

dipertegas dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2

Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan dikeluarkan PERMA Nomor 1

Tahun 2008 yang mengatur Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.9 Maka

semenjak munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, berimplikasi kepada status

hukum sebuah putusan. Apabila suatu putusan hakim tidak dilakukan upaya

mediasi terlebih dahulu, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.10

Pelaksanaan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dapat

dilakukan ketika suatu perkara sudah didaftarkan di pengadilan. Mediasi

Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), hlm. 3.

7 Jalur litigasi dikenal pula dengan istilah ordinary court, sedangkan nonlitigasi dikenal
pula dengan istilah extra ordnary court. Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

8 Mediasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pengikutsertaan pihak ketiga
dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang bertindak sebagai penesihat. Lihat, Tim
Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569. Mediasi juga merupakan
salah satu bentuk dari pilihan penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal dengan istilah
Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai pilihan lain dari penyelesaian secara litigasi.
Metode penyelesaian sengketa yang pailng umum dikenal oleh masyarakat dan kalangan hukum di
Indonesia selain mediasi adalah negosiasi, arbitase, dan proses pemeriksaan perkara (litigasi)
melalui persidangan di pengadilan. Lihat, Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia:
Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
hlm. 6.

9 Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2 Tahun
2003, disebukan bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para
pihak dengan dibantu oleh mediator. Lihat, Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2
Tahun 2003, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan di dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lihat, Pasal 1 ayat 6 Peraturan
Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

10 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67-68.
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dilakukan di lembaga peradilan dengan pengintegrasian antara mediasi dan

lembaga peradilan, meskipun sebenarnya mediasi yang dilakukan di lembaga

peradilan tersebut sifatnya tetap sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar

persidangan (nonlitigasi).11 Adanya integrasi mediasi ke dalam lembaga peradilan

hanyalah sebagai upaya untuk memudahkan proses administrasi dalam

pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sekaligus untuk memudahkan hakim

dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.12 Dengan

demikian setiap perkara yang didaftarkan harus diupayakan mediasi terlebih

dahulu di lembaga peradilan memang sudah memfasilitasi proses mediasi bagi

para pihak yang bersengketa.13 Meskipun demikian pihak yang bersengketa boleh

memilih tempat dan mediator sesuai dengan kesepakatan para pihak yang

bersengketa.14

Meskipun tujuan dari adanya integrasi mediasi ke dalam lembaga

peradilan adalah untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan,

namun kenyataannya masih banyak persoalan yang sering muncul mengenai hal

tersebut. persoalan yang mucul umumnya mengenai masalah mediasi yang

terkesan kaku dilakukan di pengadilan, proses yang lama, dan menumpuknya

kasus yang harus menunggu lama, serta lamanya proses putusan sebab harus

menunggu hasil mediasi terlebih dahulu. Selain itu juga masih ada anggapan

11 Tujuan dari adanya pengintegrasian medasi di pengadilan adalah untuk memberikan
kepastian pelaksanaan mediasi yang efisien, dan tertib dalam proses administrasinya. Hal ini juga
sekaligus sebagai pemaksa agar proses mediasi harus dilakukan, mengingat pentingnya mediasi
sebagai implikasi dari PERMA Nomor 1 tahun 2008, sampai-sampai jika ada putusan yang tidak
didahului oleh proses mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

12 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa, hlm. 68.
13 Pasal 20 ayat 1, 2, 3, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.
14 Pasal 20 ayat 4, PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
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bahwa mediasi yang dilakukan di pengadilan terkesan hanya sebagai acara yang

bersifat formalitas saja, sehingga kebanyakan mediasi yang dilakukan di

pengadilan banyak yang mengalami kegagalan.15

Kegagalan mediasi di pengadilan bisa jadi karena faktor hakim mediator

yang kurang maksimal dalam mengupayakan mediasi, namun bisa juga karena

faktor para pihak sengketa yang memang sudah tidak bisa diupayakan untuk

berdamai. Faktor tempat mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan juga sering

menimbulkan kesan kaku yang identik dengan persidangan, apalagi mediatornya

umumnya dilakukan oleh hakim di luar sidang yang bertindak sebagai juru damai.

Dengan demikian para pihak tidak bisa secara terbuka dalam melakukan

musyawarah perdamaian. Begitu pula ketika para pihak tidak kooperatif dalam

melakukan mediasi.16 Hal inilah yang umunya muncul semenjak diberlakukannya

integrasi mediasi di pengadilan, sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 tahun

2008.

Permasalahan lain yang sering mucul semenjak adanya kewajiban

menempuh mediasi sebagaimana diatur di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008

adalah menumpuknya jadwal persidangan di pengadilan. hal ini dikarenakan

hakim pengadilan umumnya juga merangkap sebagai mediator, sehingga hakim

15 Ujung tombak pelaksanaan mediasi adalah hakim dan Panitera Pengganti, oleh
karenanya Majelis Hakim berkewajiban memberikan pengarahan yang cukup sehingga para pihak
faham tentang urgensi mediasi. Pada kenyataannya masih banyak para pihak bersengketa yang
belum paham pentingnya proses mediasi. Begitu pula kesan para hakim mediator yang hanya ingin
menggugurkan kewaajibannya agar mediasi sudah terlaksana sesuai perundang-undangan, tanpa
mempedulikan tujuan mediasi agar berhasil. Lihat, http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-
artikel/artikel-umum/630-artikel-mediasi, diakses 2 November 2015.

16 Ibid.
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harus melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum menyidangkan perkara-

perkara yang masuk. Hal itu tentu menghambat proses persidangan perkara yang

lain sebab hakim yang bertugas harus membagi tugasnya sebagai hakim sekaligus

sebagai mediator yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi hal di atas adalah

dengan cara mengoptimalkan proses mediasi. Pengotimalan proses mediasi

tersebut bisa dengan cara melakukan kerjasama dengan profesional lain dari luar

lembaga peradilan, seperti BP4. Keberadaan BP4 bisa dioptimalkan perannya

sebagai mediator mengingat kini banyak anggota BP4 yang sudah memiliki

sertifikat mediator. Mediator dari BP4 bisa membantu tugas hakim untuk

memediasi perkara yang masuk, sehingga hakim bisa lebih fokus pada

persidangan karena tugasnya sebagai mediator dapat dibantu oleh mediator BP4.

Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penumpukan jadwal persidangan hanya

dikarenakan kekurangan mediator sehingga persidangan harus menunggu jadwal

hakim memediasi perkara terleih dahulu.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah karena BP4 sudah lama

menangani kasus sengketa yang berkaitan dengan keluarga serta sudah lama

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai konselor untuk menjaga keluarga agar

tetap lestari agar jangan sampai bercerai. Pendekatan musyawarah selalu

digunakan oleh BP4 ketika mendamiakan para pihak yang bersengketa. Posisi

strategis BP4 inilah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu tugas

memediasi perkara di pengadilan. Proses mediasi oleh BP4 bisa dilakukan di
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pengadilan agar proses mediasi lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan juga tidak

berlarut-larut.

Jika kita melihat fungsi dan wewenang BP4, sebenarnya BP4 juga

mengatur masalah penyelesaian sengketa perceraian. Hal itu sebagaimana

tercantum di dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun

1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang

berusaha pada bidang penasehatan dan pencegahan perceraian.17 Maka tidak

menutup kemungkinan apabila proses mediasi juga bisa masuk ke dalam tugas

dan fungsi BP4. Mediasi yang dimaksud adalah sebagai bagian upaya pencegahan

agar tidak sampai terjadi perceraian, atau setidaknya meminimalisir tingkat

perceraian. Meskipun kenyataannya di masyarakat tenyata maih banyak yang

menganggap bahwa tugas BP4 hanya sebatas badan penasehatan pra nikah

semata, sehingga di masyarakat BP4 tidak dipandang sebagai badan pelestarian

dan penyelesaian sengketa perkawinan melainkan hanya sebagai badan persiapan

pra nikah. Padahal sebenarnya potensi yang besar dalam BP4 tersebut bisa

dioptimalkan secara maksimal untuk membantu tugas para hakim mediator dalam

proses mediasi penyelesaiaan sengketa perdata. sehingga tugas hakim di

pengadilan akan lebih ringan, karena peran mediator tidak lagi menumpuk pada

hakim mediator saja melainkan terbantu oleh adanya mediator dari BP4. Dengan

demikian harapannya para hakim mampu lebih fokus pada proses litigasi.

17 Zubaidah Muchtar, Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan
Keluarga, No. 221, edisi Maret, (Jakarta: BP4 Pusat, 1993), hlm. 36.
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Hal yang menjadi perhatian penulis adalah kenyataan bahwa seluruh

lembaga peradilan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang

melakukan kerjasama dalam melakukan mediasi antara BP4 dengan lembaga

Pengadilan baru dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan adanya

MoU pada tahun 2014.18 Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pengadilan

pertama dan satu-satunya lembaga peradilan di DIY yang melakukan kerjasama

dengan BP4 dalam penyelenggaraan mediasi di pengadilan, bahkan hingga

penelitian ini selesai pun hanya Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkenan

melakukan kerjasama dengan BP4 dalam rangka mengoptimalkan proses mediasi.

Padahal jika kita melihat potensi BP4 dalam menjalankan tugas dan perannya,

maka sangat tepat apabila kiranya terjalin hubungan yang sinergis antara BP4

dengan Pengadilan Agama dalam membantu penyelesaian sengketa perdata. Hal

inilah yang belum dilakukan oleh Pengadilan Agama yang lain di Daerah

Istimewa Yogyakarta.19

Berdasarkan gambaran dan persoalan di atas, penulis tertarik untuk

membahas mengenai implementasi dari adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008

mengenai prosedur mediasi di pengadilan denga cara mengoptimalkan proses

mediasi yakni dengan cara melakukan kerjasama pelaksanaan mediasi dengan

18 Upaya kerjasama MoU antara BP4 dengan pengadilan Agama di Daerah Istimewa
Yogyakarta memang baru pertama kali dilakukan oleh PA Yogyakarta sebagai perintis awal.
Upaya sinergi tersebut dilakukan pada 2014 dengan adanya MoU antara Pengeadilan Agama
Yogyakarta dengan BP4 Kotamadya Yogyakarta. Hasil wawancara dengan Bapak Muhamad
Nuryadin, salah satu pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 4 Januari 2016 di kantor PA
Yogyakarta. Adapun MoU tersebut terlampir di dalam bagian lampiran.

19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 Pengadilan Agama yang tersebar di setiap
kabupaten dan kota. Pengadilan Agama tersebut adalah Pengadilan Agama Yogyakarta di
Kotamadya Yogyakarta, Pengadilan Agama Wates di Kulonprogo, Pengadilan Agama Sleman di
Kabupaten Sleman, dan Pengadilan Agama Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul.
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mediator dari BP4 untuk beracara mediasi di Pengadilan. Penulis ingin mengkaji

sejauh mana peran BP4 dalam membantu proses mediasi sebagai solusi untuk

membantu tugas hakim dengan menjalankan tugasnya sebagai mediator di

Pengadilan Agama dalam rangka mewujudkan mediasi yang optimal. Hal ini

dengan pertimbangan bahwa peran BP4 memiliki potensi yang sama sebagai

mediator, bahkan dirasa lebih cocok dalam menjadi mediator untuk

menyelesaiakan sengketa keperdataan yang berkaitan dengan keluarga. BP4 juga

dirasa lebih kompeten dalam menangai mediasi sebagaimana tugas pokoknya

dalam menjaga dan melestarikan perkawinan dari perceraian, baik melalui

bimbingan konseling maupun mediasi ketika terjadi sengketa. Dengan

pertimbangan di atas, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang

“Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di

lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama

Yogakarta).”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut di atas, maka pokok

permasalahan yang diangkat dalam penyusunan tesis ini antara lain rumusan

pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana BP4 berperan dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama

Yogyakarta, ditinjau dari legal formal maupun tinjauan normatif mediasi?
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai

mediator untuk menyelesaiakan sengketa perkara perdata yang masuk di

Pengadilan Agama yogyakarta?

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya peran BP4

dalam melakukan mediasi di pengadilan Agama Yogyakarta?

4. Bagaimana upaya optimalisasi yang bisa dilakukan BP4 dalam melakukan

mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mewujudkan mediasi

yang lebih baik di masa depan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan dasar latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis kedudukan BP4 dalam eksistensinya

membantu mediasi di Pengadilan Agama ditinjau normatif-yuridis

pelaksanaannya, di Pengadilan Agama dalam melakukan mediasi di

Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh mediator BP4 dalam

menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan

mediasi oleh mediator BP4 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Menganalis upaya-upaya apa saja yang bisa bisa dilakukan sebagai bentuk

upaya optimalisasi peran mediator BP4 dalam hal mediasi kedepannya

agar proses mediasi yang dilakukan BP4 menjadi lebih baik.
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Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, harapannya penelitian ini mampu

memberikan manfaat atau kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis:

Mampu memberikan sumbangan akademis secara teoritis

pemikiran, sebagai bahan pertimbangan dan kajian mengenai

perkembangan proses beracara mediasi yang dilakukan oleh BP4 untuk

mewujudkan mediasi yang efektif dan optimal sebagaimana yang diatur di

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Pertimbangan pemikiran tersebut

juga mampu menjadi rekomendasi kajian kritis terhadap proses mediasi

yang mensinergikan peran antara BP4 dan Pengadilan, agar kedepannya

penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam merumuskan materi

peraturan mediasi yang lebih baik.

Meskipun telah banyak penelitian yang berkaitan dengan mediasi,

namun penulis berharap bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang

mampu memberikan cara pandang baru, wacana baru, yang berbeda

dengan penelitian-penelitan sebelumnya. Jika penelitian-penelitian

sebelumnya lebih menekankan kajian teoritik saja, penilitian ini

setidaknya mampu menjadi pelengkap sebab penelitian ini tidak hanya

teoritik namun juga dikomparasikan dengan kajian empiris data di

lapangan sehingga mampu diambil kesimpulan yang komprehensif tidak

hanya dari sisi teori namun juga dari sisi praktis.

2. Kegunaan Praktis:
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Mampu memberi sumbangan praktis yang bermanfaat berupa ide

dan masukan bagi para praktisi hukum, hakim, akademisi, dan legislator

dalam menyusun rancangan peraturan hukum yang efektif mengenai

mediasi dalam rangka mewujudkan proses mediasi yang optimal,

sekaligus sebagai solusi untuk membantu mengurangi beban hakim yang

melakukan mediasi, agar nantinya lebih fokus terhadap sidang perkara.

Mediasi yang dilakukan oleh mediator BP4 di Pengadilan juga mampu

menjadikan proses mediasi lebih efektif dan efisien. Ide dan masukan

tersebut, mampu memberikan pemahaman kepada para hakim, praktisi

hukum, khalayak umum, dan para pihak bersengketa, bahwa peran BP4

dapat dioptimalkan dalam membantu proses mediasi di pengadilan dalam

membantu menyelesaikan sengketa perdata. Hasil penelitian ini juga bisa

dijadikan sebagai cara pandang yang baru mengenai mediasi sekaligus

bahan pertimbangan untuk dijadikan pilot project atau percontohan bagi

lembaga peradilan lain dalam hal pelaksanaan teknis untuk mewujudkan

mediasi yang optimal.

D. Telaah Pustaka

Meskipun sudah banyak penulis yang membahas masalah mediasi sebagai

alternatif penyelesaian sengketa, baik berupa buku, artikel, laporan penelitian, dan

karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Meskipun demikian,

masih sedikit sekali yang mengkaji lebih lanjut mengenai peran BP4 dalam

membantu proses mediasi di pengadilan ditinjau dari peraturan yang berlaku
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yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan implementasinya. Kalaupun ada, selama

ini penelitian yang dipublikasikan hanya sebatas penjelasan terhadap PERMA

Nomor 1 tahun 2008 dan pelaksaannya di lembaga peradilan, belum ada yang

mengkaji lebih mendalam, mengenai peran BP4 dan sinerginya dengan

Pengadilan, faktor-faktor apa yang menghambat mediasi, serta solusi yang

ditawarkan untuk mengoptimalkan peran BP4 dalam melakukan mediasi.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan yang belum ada tersebut, dengan

meninjau beberapa penelitian yang telah ada mengenai mediasi dan hal-hal yang

relevan, untuk kemudian dikaji ulang secara kristis.

Sepanjang penelitian terbatas yang dilakukan oleh penulis, ditemukan

beberapa hasil penelitian yang sekiranya berkaitan dengan tema penelitian yang

dilakukan oleh penulis sebelum ini. Penelitian tersebut ada kaitannya baik secara

langsung maupun tidak langsung, baik yang berhubungan dengan tema maupun

obyek kajiannya, namun masih ada kaitan kajian keilmuan dan dalam bidang yang

sama, yakni mediasi, BP4, dan lembaga peradilan. Atas dasar itulah maka penulis

mencantumkan hasil penelitian yang telah lalu sebelum ini, yang relevan untuk

dijadikan telaah pustaka.

Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan

menjelaskan hasil dari penelusuran terbatas terhadap penelitian yang ada

kaitannya dengan obyek kajian pembahasan, dan hasilnya terdapat beberapa buku,

laporan penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai mediasi

dan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan. Penulis juga menemukan

literatur lainnya yang terkait pembahasan alternatif penyelesaian sengketa, dan
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beberapa kajian yang masih ada hubungannya dengan obyek dan keilmuan yang

diteliti. Hasil penelusuran tersebut sebagai berikut:

Buku yang berjudul Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi

Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada

Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa.20 Buku yang ditulis oleh

Sulistyowati Irianto ini mengkaji dan memaparkan tentang masalah sengketa harta

waris yang berlaku di masyarakat adat Batak. Di dalam penelitiannya ia

menunjukkan sebuah nilai yang berlaku di masyarakat batak tentang bagaimana

seorang perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut hak waris di

hadapan hukum adat Batak. Yang menarik pula adalah sengketa waris yang

dilakukan di masyarakat adat adalah dilakukan dengan cara musyawarah.

Meskipun di dalam penelitiannya ia tidak menyebutkan istilah mediasi sebagai

penyebutan cara penyelesaian sengketa tersebut, namun tema yang diangkat

cukup sesuai dengan tema mediasi yang tujuannya sama-sama untuk encari

kesepakatan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Penelitian ini lebih

mendeskripsikan keadaan masyarakat Batak Toba dalam melakukan mediasi

sesuai hukum adat, bukan melalui prosedur hukum positif yang berlaku di

Indonesia, begitu juga penelitian ini tidak membahas mediasi yang dilakukan oleh

Pengadilan melainkan oleh hukum adat di lembaga adat.

Kemudian buku hasil penelitian Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Bali Tahun 2003, yang berjudul Peradilan Desa: Alternatif Penyelesaian

20 Sulistyowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai
Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses
Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
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Sengketa, Tinjauan Reflektf-Historis Peradilan Adat di Bali.21 Penelitian yang

dilakukan oleh LBH Bali tersebut memberi gambaran bahwa di dalam hukum adat

Bali, terdapat lembaga penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak desa

yang berperan sebagai lembaga hukum adat. Hukum adat di Bali sudah mengenal

lembaga adat desa sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di luar pengadilan,

yang mengurusi segala hal baik perdata maupun pidana. Penelitian tersebut juga

memaparkan tentang sejarah serta pengalaman historis tentang perkembangan

hukum adat desa di Bali dalam menyelesaikan persengketaan dengan pendekatan

musyawarah, damai dan tanpa kekerasan. Pendekatan kekeluargaan ini kemudian

dijadikan pertimbangan dalam membangun pemikiran tentang perkembangan

sistem penyelesaian sengketa dengan cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian

sengketa terutama mediasi yang dilakukan oleh lembaga di luar pengadilan.

Meskipun penelitian tersebut tentang mediasi, namun di dalamnya sama sekali

tidak membahas mengenai peran BP4 ataupun pengadilan dalam mengupayakan

mediasi. Pendekatan yang ada di dalam penenelitian ini lebih kepada pendekatan

sosio-historis upaya mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat dan

perkembangannya.

Tesis yang ditulis oleh Nur Faizah yang berjudul Integrasi Mediasi di

Pengadilan, memaparkan bagaimana penjelasan mengenai PERMA Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.22 Dalam tulisannya, Nur

21 Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Peradilan Desa: Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Tinjauan Reflektif-Historis Peradilan Adat di Bali, (Bali: LBH Bali dan Yayasan
Kemala, 2003).

22 Nur Faizah, Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis Terhadap
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam
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Faizah menjelaskan mengenai kedudukan PERMA tersebut dan implementasinya

di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta. Penelitian yang

ia lakukan lebih ditekankan kepada penelitian normatif yuridis mengenai PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 dengan melihat pula pelaksanaan PERMA tersebut di PA

Yogyakarta dengan melihat pula faktor-faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaan PERMA tersebut. Namun di dalam penelitiannya, Nur Faizah sama

sekali tidak membahas mengena kemungkian adanya kerjasama yang dilakukan

oleh Pengadilan dengan BP4 dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan.

Penelitian lain setelah penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan

oleh Ricy Fatkhurrokhman mengenai faktor-faktor penunjang keberhasilan dan

kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.23 Penelitian ini mengkaji

seberapa jauh keberhasilan mediasi yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan

Agama sebagai implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Penelitian ini

juga mengkaji upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator untuk melakukan

mediasi yang dikhususkan pada kasus perceraian saja. Penelitian ini tidak

membahas BP4 dan perannya dalam membantu proses mediasi, sebab penelitian

ini hanya membahas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator.

Penelitian yang cukup terbaru setelah penelitian di atas adalah penelitian

yang dilakukan oleh Sarmo mengenai pelaksanaan mediasi dalam gugatan

Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta), Tesis Tidak Diterbitkan,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2012).

23 Ricy Fatkhurrokhman, Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi
dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari, (Studi Implementasi
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Tesis Tidak Diterbitkan,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2014).
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rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta.24 Penelitian tersebut juga hanya

mengkaji bagaimana pelaksaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator,

bukan mediasi yang dilakukan oleh BP4. Penelitian ini lebih mengkaji

bagaimana pelaksanaan mediasi atas gugatan balik yang diajukan ke Pengadilan.

Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan tinjauan

hukum yang berlaku baik dari hukum acara perdata, PERMA, dan hukum-hukum

lain yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan.

Hasil penelusuran penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh

Nurdhin Baroroh mengenai mediasi yang dilakukan oleh KUA Piyungan Bantul.25

Tesis tersebut memang membahas peran BP4 dalam pelaksanaan membantu

penyelesaian sengketa perdata di KUA, tanpa melalui pengadilan. Penelitiannya

memang hanya dikhususkan pada BP4, yang dilakukan oleh BP4, dan yang ada di

KUA tanpa membahas sinerginya dengan pengadilan. Penelitiannya juga lebih

dikhususkan pada keberhasilan BP4 dalam menyelesaikan perkara. Penelitian itu

juga belum membahas mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun

PERMA Nomor 2 Tahun 2003, mengingat penelitiannya memang dilakukan

sebelum munculnya kedua PERMA tersebut yang mengatur masalah prosedur

mediasi di Pengadilan.

Ada pula tesis hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Harjanti mengenai

peranan BP4 dalam meresolusi konflik di KUA Kecamatan Pemangkat. Penelitian

24 Sarmo, Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatatan Rekonvensi di Pengadilan Agama
Yogyakarta, Tesis Tidak Diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

25 Nurdhin Baroroh, Fungsi Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan Sengketa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan
Bantul, Tesis Tidak Diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2000).
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ini mencoba menggali sejauh mana BP4 berperan dalam menyelesaikan konflik

perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan jalan musyawarah

kekeluargaan.26 BP4 berperan sebagai penengah atas konflik yang terjadi di antara

para pihak yang bersengketa. Penelitian ini lebih mengkhususkan BP4 yang

bertugas di KUA dan tidak membahas peran BP4 dalam membantu mediasi di

pengadilan. Penelitian ini juga tidak menjelaskan mediasi yang dilakukan di

lembaga peradilan sebagaimana yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008,

mengingat penelitian ini hanya fokus pada proses penyelesaian konflik

perkawinan yang dilakukan oleh BP4 di KUA.

Dari sekian penelusuran terbatas yang penulis lakukan, dapat diambil

kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada umumnya hanya membahas masalah

penyelesaian sengketa melalui mediasi secara deskriptif normatif. Begitu pula

penelitian mengenai mediasi yang dikaji melalui pendekatan normatif yuridis,

umunya hanya menjelaskan apa yang ada dalam pasal-pasal ketentuan di PERMA

Nomor 1 Tahun 2008, serta implementasinya. Berdasaran penelusuran penelitian-

penelitian tersebut, penulis merasa tema, judul, dan obyek kajian penelitian ini

masih relevan. selain obyek dan kajian penelitian yang belum pernah dibahas,

pendekatan dengan perspektif yang berbeda juga menjadikan penelitian ini

memang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penulis belum menemukan penelitian tentang peran BP4 dalam membantu

proses mediasi di pengadilan, dan bagaimana mengoptimalkan mediasi dengan

adanya sinergi antara BP4 dengan lembaga peradilan. Menurut hemat penulis,

26 Sri Harjanti, Peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalbar Tahun 2008-2010), Tesis Tidak Diterbitkan,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010).
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tema tersebut perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana BP4 berperan dalam

melakukan tugas dan perannya untuk membantu proses mediasi di pengadilan

sebagai bentuk optimalisasi mediasi di lembaga peradilan. Menurut penelusuran

penulis juga hingga saat ini, ternyata baru ada satu lembaga peradilan di

Yogyakarta yang melakukan sinergi dengan BP4, yakni Pengadilan Agama

Yogyakarta yang telah melakukan kerjasama sejak Tahun 2004.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut

dengan judul “Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian

Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Optimalisasi Proses

Mediasi Di Lembaga Peradilan Agama di Indonesia).” Penulis mengkaji tentang

peran BP4 dalam melakukan mediasi di pengadilan dengan melalui pendekatan

yuridis empiris, baik ditinjau dari segi legalitas hukum dan juga peranan BP4

sebagai mediator dalam melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama

Yogyakarta. Penelitian ini juga mengakji faktor-faktor yang mendukung dan

menghambat proses mediasi yang dilakukan oleh BP4 di Pengadilan Agama

Yogyakarta. Dengan demikian penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran

BP4 di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melakukan mediasi sengketa

perdata, demi mengasilkan proses mediasi yang efektif agar mediasi yang

dilakukan lebih optimal.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertanyaan dalam rumusan masalah

yang tersebut di atas, penulis menerapkan beberapa teori yang dijadikan pijakan di
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dalam penelitian ini. Teori yang penulis gunakan adalah teori tentang perdamaian

atau ash-shulh yang dijadikan sebaga teori pokok. Kemudian penulis juga

menggunakan teori pendukung yakni teori sistem hukum yang dikemukakan oleh

Lawrence Meier Friedman mengenai Three Element Law System, dan teori peran

yang dikemukakan oleh Biddle mengenai Role Theory.

Teori ash-shulh ditawarkan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad

sebagai sebuah upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan kekeluargaan.27

Teori ash-shulh ini sebagai seuah penawaran alternatif terhadap proses

penyelesaian adjudikasi28 yang juga dikenal di dalam hukum Islam. Secara bahasa

ash-shulh berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan makna perdamian, baik

berupa kata sifat damai maupun sebuah cara perdamaian, penyelesaian

perselisihan, dan konflik terhadap suatu sengketa.29 Sedangkan pengertian secara

istlah, ash-shulh bermakna sebagai suatu upaya untuk penyelesaian sengketa

diantara para pihak dengan cara kesepakatan diantara mereka untuk mengakhiri

perkara secara damai.30 Teori ash-shulh juga dapat diartikan sebagai sebuah

perdamaian, dengan adanya suatu akad perjanjian diantara para pihak yang

bersengketa baik individu maupun kelompok, untuk menyelesaikan perkara secara

27 Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan dua buah cara proses penyelesaian
sengketa. Pertama menggunakan proses pembuktian fakta hukum atau adjudikasi, dan yang kedua
menggunakan proses penrdamaian atau ishlah. Kedua cara ini bisa dilakukan di depan persidangan
di pengadilan. Lihat Syahrizal Abbas, Mediasi..., hlm. 157.

28 Adjudikasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa dengan melalui proses
pembuktian alat bukti dan fakta hukum di persidangan. Adjudikasi ini juga lebih dikenal dengan
istilah proses litigasi di pengadilan.

29 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Arabic, (London: Macdonald, & Evans LTD,
1974), hlm. 522.

30 Syahrizal Abbas, Mediasi..., hlm, 159-160.
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damai.31 perdamaian yang dimaksudkan bisa juga dikaitkan dengan proses

mediasi yang dilakukan oleh para mediator ketika membantu menyelesaiakan

persengketaan. Perdamaian melalui mediasi juga termasuk ke dalam salah satu

cara pendekatan ash-shulh, sebagamana di dalam Islam teori tersebut digunakan

ntuk mendamaikan suami isteri yang sedang bersengketa. Akad ash-shulh yang

telah dibuat para pihak tersebut hendaknya diberitahukan kepada hakim, agar

hakim tidak melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di

pengadilan. Akad ash-shulh tersebut nantinya akan dibuatkan penetapan oleh

hakim, agar dapat dilaksanakan oleh para pihak.32

Teori ash-shulh menawarkan sebuah cara perdamaian dengan memberikan

kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan

sengketa, sebagai alternatif solusi terhadap penyelesaian yang terkesan kaku

dengan terpaku pada alat bukti. Para pihak yang bersengketa dapat menggunakan

penyelesaian dengan cara ash-shulh demi mendapatkan kebebasan dalam mencari

solusi yang terbaik di antara para pihak tersebut. Pelaksanaan ash-shulh dilakukan

oleh para pihak yang berselisih secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak

ketiga, yang tujuannya adalah untuk membuat kesepakatan perdamaian.33

Kesepatakan damai tersebut dituangkan dalam sebuah akad yang berisikan

kesepakatan kesepakatan hasil rundingan para pihak yang berselisih demi

31 Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aynayni, al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah,
IX, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 3.

32 Akad perdamaian yang diberitahukan kepada hakim nantinya akan diteruskan dengan
dibuatkan sebuah akta yang dikenal dengan akta perdamaian. Tujuan dari dikeluarkannya akta
perdamaian tersebut adalah sebagai bentuk penetapan pengadilan yang dalam hal ini diwakilkan
oleh hakim, agar para pihak melaksanakan penetapan tersebut, sekaligus menghenatikan perkara
agar tidak dilanjutkan kepada proses persidangan. Syahrizal Abbas, Mediasi..., hlm. 161.

33 Abu Zakaria bin Yahya an-Nawawi, Al-Mugni al-Muhtaj, II, (Mesir: Musthafa al-Babi
al-Halabiy, 1957), hlm. 111.
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mengakhiri persengketaan di antara mereka.34 Teori ash-shulh inilah yang

merupakan teori yang sesuai dengan mediasi yang berlaku di Indonesia.

Teori penunjang lainnya yang penulis gunakan sebagai kerangka teoritik

adalah Teori Peran Atau Role Theory. Peran diartikan sebagai seperangkat harapa-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu

atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial.35 Teori peran

(Role Theory) sengaja penulis gunakan karena teori peran menekankan pada peran

suatu tokoh, kelompok atau individu dalam melakukan suatu perilaku atau sikap

yang dianggap sangat berpengaruh satu sama lain.36 BP4 yang memiliki peran

sebagai mediator, tentu memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

Teori ini menjelaskan bahwa tindakan suatu tokoh, kelompok, atau

individu, sangat diharapkan demi menangani suatu peristiwa yang membutuhkan

kajian mendalam dan tindakan yang tepat, sehingga kedudukan aktor atau pelaku

sangat berpengaruh dan sentral.37 Teori ini beranggapan bahwa sebagian besar

tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang adalah akibat tuntutan dari

peran tertentu atau sebuah harapan terhadap peran dipegang oleh seseorang untuk

melakukan sesuatu. Teori peran sendiri lebih menitik beratkan pada konsep

34 Akad perdamaian ini penting sebagai bukti sekaligus penegasan bahwa pihak-pihak
yang berselisih sudah sepakat untuk berdamai dan mengakhiri perselisihan. Ibid, hlm. 117.

35 David Berry, The Principle of Sociology, terjemah Paulus Wirutomo, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2003), hlm. 106.

36 Teori Peran sendiri merupakan teori yang merupakan perpaduan berbagai teori,
orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang
aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia
diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Mohtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional:
Tingkat Analisis dan Teorisasi, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas
Gadjah Mada, 1989), hlm. 44.

37 Fred Charles Ikle., “How Nations Negotiate”, dalam R.P Barston., Modern Diplomacy,
(London and New York: Longman, 1989), hlm. 76-77.
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hubungan seseorang dalam pekerjaan. Seseorang disini bisa bermakna individu,

kelompok, maupun instansi, sebab peran tidak terbatas pada individu semata,

bahkan negara sekalipun memiliki perannya sendiri-sendiri.

Ketika teori peran tersebut dihubungkan dengan judul penelitian ini maka

yang ingin dikaji adalah bagaimana peranan BP4 dalam membantu melakukan

mediasi penyelesaian sengketa perdata di lembaga peradilan yakni Pengadilan

Agama Yogyakarta. Meskipun selama ini peran mediator sudah dilakukan dan

dirangkap oleh hakim, masih adakah kemungkinan BP4 menjadi mediator juga.

Lalu apa saja upaya yang dilakukan ketika BP4 juga berperan menjadi mediator di

lembaga peradilan. hal inilah yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan

teori peran.

Keberadaan teori peran sebagai pendekatan pada kasus penyelesaian

sengketa melalui mediasi, umumnya tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur

mediasi itu sendiri yakni peran mediator dan komunikasi yang baik. Mediasi

dijadikan sebagai salah satu metode yang mampu mengakomodir jalannya proses

perdamaian melalui negosiasi tawar menawar solusi. Kepentingan-kepentingan

yang saling bertentangan akan diupayakan penyelesaiannya melalui bantuan

mediator, dan diupayakan negosiasi dengan cara menciptakan komunikasi yang

baik diantara para pihak. Dalam teori ini juga disinggung tentang keberadaan

mediator, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi dan bahkan negara.

Mediator selalu dituntut untuk dapat bersikap netral dalam menengahi konflik,

termasuk bersih dari kepentingan. Hal ini dikemukakan oleh CR Mitchell, bahwa

peran mediator adalah sebagai suatu perantara dari suatu persetujuan (meskipun
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tidak disadari oleh keinginan) untuk menyempurnakan suatu penyelesaian damai

dan membuat stabilitas hubungan dari pihak yang bertikai dan menentukan

beberapa cara agar konflik tersebut selesai dengan jalan damai.38

Teori selanjutnya yang dijadikan sebagai penunjang kerangka teoritik

dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.39 Dalam teori sistem hukum

dikenal tiga elemen yang saling berkaitan, yakni struktur hukum (legal structure),

substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga

elemen ini saling berkaitan dalam satu sistem yang mengharuskan adanya satu

kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu

sama lain. Sebuah sistem dianggap sebagai sebuah kumpulan bagian apabila

bagian-bagian tersebut saling berkaitan membentuk kesatuan yang utuh sebagai

suatu keharusan.40 Teori sistem hukum ini kemudian dijadikan sebagai bahan

acuan untuk mengkaji penelitian ini.

Ketika teori sistem hukum tersebut dikaitkan dengan masalah penelitian

ini, maka dapat dipahami bahwa yang termasuk elemen struktur hukum adalah

segala kelembagaan hukum, yang merupakan produk dari sistem hukum untuk

menunjang berjalannya sistem hukum tersebut. kelembagaan hukum yang

dimaksud adalah meliputi institusi hukum seperti Mahkamah Agung di Indonesia,

38 CR Mitchell mengemukakan bahwa peranan mediator adalah; “Any intermediary is
wholly or at worst largery, motive by a desire to bring about a settlement restoring peace and
stability to the adversarys relationship and determineting the conflict in some satisfactory manner
peace”. CR. Mitchell and K Webh., The Motives For Mediation; New Aproaches to International
Mediation, (Westport Conn: Green Wood Press, 1981), hlm. 30.

39 Teori sitem hukum ini pertama kali dikenalkan oleh Lawrence Meier Friedman, yang
sering disebut juga dengan istilah teori tiga elemen hukum atau three elemen law system.
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Soscial Science Perspective, (New York: Russel
Sage Foundation, 1975), hlm. 81.

40 E. Lazlo, Introduction to System Philoshopy, (London: Gordon & Breach, 1979), hlm.
101.



25

serta struktur kelembagaan yang berada di bawahnya, termasuk badan peradilan

hukum dan perangkatnya.

Sedangkan yang yang termasuk ke dalam kategori elemen substasi hukum

dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang mengatur tentang

peluang mediator selain mediator hakim untuk melakukan mediasi. Hal ini

dikarenakan bahwa yang termasuk elemen hukum dalam teori sistem hukum

adalah semua hal yang merupakan produk dari struktur hukum atau legal sistem,

yang termasuk pula di dalamnya adalah norma hukum, seperti perundang-

undangan yang diciptakan oleh badan legislatif, doktrin dan putusan-putusan

pengadilan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan Pemerintah.41

Dengan demikian PERMA Nomor 1 tahun 2008 merupakan salah yang termasuk

ke dalam elemen substansi hukum. Begitu pula dengan adanya MoU antara BP4

dengan Pengadilan Agama Yogyakarta yang dijadikan dasar hukum bagi BP4

untuk beacara mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penulis sengaja menggunakan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dalam

tinjauan yuridis (legal formal) sebab pada saat penelitian ini dilakukan hingga

selesai, peraturan yang digunakan dalam hal mediasi adalah PERMA Nomor 1

tahun 2008. Sebenarnya setelah penelitian ini selesai dilakukan muncul PERMA

mediasi baru yakni PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan PERMA baru

41 Mengenai pengertian elemen subtansi hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan
bahwa: “The second type of component can be called substantives. There are the actual products
of legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance, include, naturally,
enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also include rules wich are
not written down, those regulates of behavior that could be reduced to general statement. Every
decision, too, is substantive product of the legal system, as a very doctrine announced in court, or
enacted by legislature, or adopted by agency of goverment.” Lawrence M. Friedman, The Legal
System: A Soscial SciencePerspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 27.
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pengganti PERMA Nomor 1 tahun 2008. Meskipun demikian ada beberapa hal

yang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang dirasa penulis kurang mendukung

proses mediasi, seperti ketentuan jangka waktu mediasi yang tadinya 40 hari

menjadi lebih singkat yakni hanya 30 hari sejak ditetapkannya mediator oleh

majelis hakim. Adapun ketentuan yang dirasa cukup menguntungkan adalah

adanya ketentuan kewajiban menghadiri proses mediasi secara langsung, dan

adanya ketentuan yang mengatur mengenai iktikad baik.42

Meskipun PERMA Nomor 1 tahun 2016 sudah diundangkan semenjak

pada tanggal 4 Februari 2016, namun kenyataan di lapangan masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui PERMA baru tersebut. bahkan di Pengadilan

Agama Yogyakarta sendiri, sosialisasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut baru

dilakukan pada pertengahan bulan Maret ketika penulis sudah selesai

mengumpulkan data penelitian ini. Dengan demikian hingga penelitian ini selesai

PERMA baru tersebut belum digunakan, dan penulis masih menggunakan

PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagai kajian terhadap penelitian ini, mengingat

data-data yang berkaitan dengan mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan

Agama Yogyakarta pada saat itu masih menggunakan PERMA Nomor 1 tahun

2008.

Elemen yang terakhir dalam sistem hukum adalah elemen budaya hukum.

Budaya hukum yang termasuk dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mencakup

budaya hukum di Indonesia khususnya mengenai mediasi, meliputi sikap, nilai-

42 Poin penting yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, http://pn-
pasarwajo.go.id/?p=1250 diakses 28 Maret 2016.
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nilai, kebiasaan, pemahaman dan harapan masyarakat terhadap hukum.43 Faktor-

faktor sosial sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu diterapkan dan

dilaksanakan oleh masyarakat, apakah dipatuhi, sekedar dilaksanakan untuk

menggugurkan kewajiban, atau bahkan dihindari. Dengan kata lain, budaya

hukum yang termasuk di dalam kategori ini adalah segala hal yang mencakup

sikap masyarakat terhadap hukum yang yang berlaku.

Budaya mediasi yang selama ini umumnya dilakukan oleh hakim mediator

di lembaga peradilan, kini mengalami sedikit perubahan. Mediasi yang semula

dilakukan oleh hakim mediator kini dengan disinergikan dengan selain hakim

yakni BP4. Proses mediasi dengan mediator BP4 kini menjadi bagian dari budaya

hukum dalam acara mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sejak adanya

memorandum kesepahaman (MoU) antara BP4 dengan Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam melakukan mediasi.44 Adakalanya mediasi dilakukan oleh

hakim mediator, dan adakalanya mediasi dilakukan oleh BP4. Budaya mediasi

dengan melibatkan peran BP4 di lembaga peradilan ini sedikit berbeda dan

memang baru ada di lingkungan lembaga peradilan se-DIY, mengingat hingga

saat ini, baru Pengadilan Agama Yogyakarta yang melakukan kerjasama dengan

43 Friedman menjelaskan budaya hukum dengan ungkapan: by this, mean people’s
attitudes toward law and legal system their belief, values, ideas, and expectations.in other words,
it is the part of the general culture which concerns the legal system. Ibid, hlm. 7.

44 Sinergi BP4 dengan Pengadilan Agama Yogyakarta tebentuk dengan dikeluarkannya
Memorandum Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Mediasi, Nomor: W.12.A1/987/HK.05/IV/2014-
Nomor:04/D.12/BP4/IV/2014 antara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan BP4. Adapun
memorandum kesepakatan tersebut penulis lampirkan di dalam penelitian ini.
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BP4 dengan MoU pada tahun 2014 sebagaimana keterangan surat MoU yang

terlampir di penelitian ini.45

Dengan pendekatan teori sistem hukum tersebut, harapannya mampu

mengkaji teori peran dalam contoh yang nyata yakni peran BP4 dalam membantu

proses mediasi penyelesaian sengketa perdata di lembaga peradilan di Indonesia

yakni Pengadilan Agama Yogyakarta. Peran BP4 tidak hanya ditinjau dari teori

normatif mengenai konsep shulh semata, melainkan dikaji juga menggunakan

pendekatan teori peran dan teori sistem hukum. Pendekatan teori peran digunakan

untuk melihat sejauh mana BP4 berperan secara aktif dalam membentu proses

mediasi. Sedangkan pendekatan teori sistem hukum digunakan untuk mengkaji

bagaimana legalitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 yang

kaitannya juga menyangkut eksistensi mediator BP4 yang beracara mediasi di

Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasioanal dan terarah,

45 Sebelumnya penulis sempat melakukan wawancara secara personal disela perkuliahan
umum dengan salah satu pejabat Pengadilan Agama Sleman, yakni ketua Pengadilan Agama
Sleman, Bapak Ahmad Mujahidin, ia mengatakan bahwa selama ini Pengadilan Agama Sleman
belum mengadakan kerjasama dengan BP4 untuk melakukan mediasi, dan mediator yang bertugas
di Pengadilan Agama Sleman hingga saat ini masih dilakukan oleh hakim. Sepengetahuannya dari
keseluruhan Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum DIY, baru satu yang melakukan
kerjasama mediasi dengan BP4 yakni Pengadilan Agama Yogyakarta. Wawancara tanggal 14
Februari 2016.
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sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.46 Maka dari itu

penetitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reserch) yang dikaji

dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.47 Data yang didapat dari

pengamatan fenomena di lapangan kemudian diteliti menggunakan pendekatan

hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga

menggunakan penelitian kajian kepustakaan dalam mengkaji data dan mendukung

teori mengenai mediasi yang penulis kemukakan di dalam penelitian ini. Teori

hukum, norma, dan doktrin digunakan sebagai kajian kritis terhadap pelaksaan

mediasi di Pengadilan Agama dengan melihat juga kesesuaian peraturan hukum

yang berlaku. Pendekatan tersebut kemudian dipadukan dengan fenomena yang

ada di lapangan melalui pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji budaya

mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yakni budaya mediasi

yang bekerjasama dengan BP4 di pengadilan. Pendekatan sosiologi hukum

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teori-teori hukum, produk hukum,

dan implementasinya di masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan

46 Mufidah, Metode-Metode Fiilsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.
47 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan maksud bahwa penulis ingin

menganalisis penelitian ini melalui pendekatan hukum, dengan mengkaji dan menganailis dari segi
hukum, baik peraturan perundang-undangan, teori hukum, hingga konsep hukum yang dipakai
sebagai dasar pelaksanaan. Adapun pendekatan empiris yang penulis maksud adalah penelitian ini
dikaji pula dengan pendekatan fakta hukum yang ada di lapangan, termasuk pula fenomena sosial,
kesuaian fakta, dan kesinambungan fenomena tersebut dapat diamati, dan kemudian dijadikan
sebagai bahan pertimbangan acuan analisis data. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dilakukan
dengan harapan mampu menghasilkan analisis data yang komprehensif. Penulis juga menyebutnya
dengan istilah sosio-yuridis. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131-152.
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penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terutama yang sudah menjadi budaya

hukum dan berlaku di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskrifptif yang penulis maksud

disini adalah menggambarkan fenomena yang ada di lapangan mengenai upaya

optimalisai BP4 dalam melakukan mediasi dengan bekerjasama antara BP4 dan

Pengadilan. Penjelasan gambaran fenomena tersebut dilakukan dengan cara

mempelajari masalah-masalah yang ada di lapangan, tata cara yang berlaku

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, serta proses-proses yang sedang

berlangsung dan faktor-faktor yang saling mempengaruhi dari suatu fenomena

yang kemudian dideskripsikan secara tertulis.48 Sedangkan Analitik yang penulis

lakukan adalah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dalam

hal ini adalah sinergitas mediasi antara BP4 dan Pengadilan Agama dalam

melakukan penyelesaian sengketa perdata, dengan jalan memilah-milah antara

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, antara teori satu dengan teori

yang lain, antara peraturan hukum yang satu dengan yang lain pula, yang

tujuannya untuk memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.49 Diharapkan

dengan deskriptif-analitik, mampu memberikan penjelasan yang komprehensif

dalam memaparkan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

48 Deskrifptif berarti menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-
masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-
kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan bengaruh-pengaruh dari
suatu fenomena yang kemudian dideskripsikan secara tertulis, Ibid., hlm. 54.

49 Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan
mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian
yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.
Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.
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3. Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, penulis terlebih dahulu melakukan

observasi, wawancara awal, serta melakukan perbadingan data awal yang

berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini.50 Penulis sempat melakukan

observasi awal dengan mengamati perilaku budaya hukum mediasi yang ada di

lingkungan peradilan Agama di Yogyakarta, hingga akhirnya penulis menemukan

salah satu obyek yang sesuai dengan tema kajian penulis, yakni mediasi yang

dilakukan oleh BP4 di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun metode

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

dokumentasi,51 yaitu dengan cara mencari data dari beberapa sumber dokumen,

narasumber, buku dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan

diteliti yakni mediasi yang dilakukan oleh BP4 dan Pengadilan Agama. Penulis

juga melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait, mulai dari pihak

petugas Pengadilan Agama Yogyakarta, panitera, serta para mediator baik dengan

mediator dari hakim, maupun mediator dari BP4, guna mendapatkan data yang

komprehensif. Data-data yang diperoleh tersebut berupa kumpulan data mengenai

mediasi yang dilakukan oleh BP4, dan Pengadilan Agama Yogyakarta, komentar

dan tanggapan, ataupun perilaku yang diamati yang di dokumentasikan melalui

50 Penulis sempat melakukan obseravasi dan wawancara di Pengadilan Agama Sleman,
untuk mendapatkan data awal mengenai kajian mediasi yang dilakukan oleh BP4 di lingkungan
peradilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Pengadilan Agama Sleman, Bapak Mujahidin
mengatakan bahwa Pengadilan Agama Sleman hingga saat ini belum memerlukan bantuan
mediator dari BP4 sebab mediator masih dirasa cukup dilakukan oleh mediator dari hakim. Hal ini
dikuatkan juga dengan hasil konsultasi awal penulis dengan panitera Pengadilan Agama
Yogyakarta, Bapak Nuryadin, yang mengatakan bahwa memang dari kesekian banyak lembaga
peradilan baik peradilan agama maupun umum di DIY, yang mau melakukan kerjasama dengan
BP4 baru dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

51 Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang
berkaitan dengan tema yang akan diteliti, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 131.
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proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Adapun sumber lain

yang mendukung adalah sumber-sumber yang berkaitan yakni literatur, buku-

buku, dan karya ilmiah yang memuat tentang permasalahan tentang mediasi, BP4

dan Pengadilan Agama.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis

deskriptif-kualitatif52. Adapun cara berfikir yang dipakai dalam membantu analisis

penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan deduktif, agar penelitian ini

mampu memberikan gambaran yang komprehensif.53

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan tesis yang disertai dengan

argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. Menimbang

luasnya kajian yang dialukukan penulis maka penulis membagi penelitian ini

menjadi enam bab secara keseluruhan. Enam bab pembahasan itu terdiri dari

beberapa sub bab yang membantu menjelaskan isi dari tiapa-tiap sub bab yang

diupayakan memiliki hubungan satu sama lain sehinnga muatan penulisan

52 Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola,
kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
yang digunakan untuk menganalisis data. Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

53 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
hlm. 40.
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penelitian ini menjadi utuh dan komprehensif. Untuk memberikan gambaran

umum mengenai setiap babnya, maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan

mengenai latar belakang masalah sebagai tidak lanjut penulisan penelitian, pokok

masalah yang berguna acuan penelitian ini, tujuan dan kegunaan sebagai alasan

pentingya penelitian ini, telaah pustaka sebagai argumen bahwa penelitian ini

belum pernah dilakukan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan sebagai acuan sistematis penulisan selanjutnya agar memudahkan

dalam pengecekan penelitian dan bagian-bagiannya.

Bab kedua, menjelaskan tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian

sengketa. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang secara keseluruhan

menjelaskan tentang pengertian sengketa dalam interaksi sosial, beberapa bentuk

penyelesaian sengketa termasuk mediasi dan urgensinya.

Bab ketiga, memuat prinsip dan ruang lingkup mediasi di indonesia. Pada

bab ini dijelaskan mengenai mediasi yang ditinjau dari sistem hukum yang

berlaku di Indonesia. Dijelaskan pula ruang lingkup mediasi dengan ditinjau dari

sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sub bab yang

lain dalam bab ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang dianut medasi

dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008.

Bab keempat, menjelaskan BP4 dan potensi pengembangannya sebagai

mediator di pengadilan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian mediator,

peran BP4 sebagai mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Peranan mediator

itu dijelaskan dengan rincian sub bab pembahasan BP4, peran BP4 sebagai
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mediator, dan tugas BP4 sebagai mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Di

dalam bab ini dijelaskan pula proses mediasi di pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima, memuat analisis terhadap optimaliasi peran BP4 dalam

membantu mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini menjelaskan

tentang bagaiamana BP4 berperan dalam membantu mediasi di Pengadilan

Agama Yogyakarta. Upaya apa saja yang dilakukan BP4, serta apa saja yang

menjadi hambatan BP4 dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama selama

ini. Dalam bab ini dijelaskan pula beberapa bentuk optimalisasi yang penulis

tawarkan dalam upaya mewujudkan mediasi yang lebih baik di masa depan.

Bab keenam, yaitu bagian penutup. Pada bagian ini merupakan bagian dari

akhir penulisan hasil penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-

saran.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa peran BP4

sebagai mediator di Pengadilan Agama Yoyakarta menjadi sangat penting

dikarenakan proses mediasi BP4 mampu mengurangi tugas hakim dalam

menjalankan mediasi sehingga hakim lebih fokus dalam melakukan proses

persidangan. Mediasi yang semula harus dilakukan oleh hakim kini

dilimpahkan kepada BP4 dalam rangka menefesiensikan waktu dan sekaligus

mengoptimalkan peran BP4 sebagai bagian dari lembaga perdamaian yang

diakui oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008. Pengoptimalan peran BP4 sebagai

mediator dalam rangka optimalisasi mediasi ini dilakukan dengan

penandatangan memorandum Kesepahaman Penyelenggaraan Pelaksanaan

Mediasi antara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan BP4.

Adapun yang menjadi pokok-pokok kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kedudukan BP4 yang berperan sebagai mediator di Pengadilan Agama

Yogyakarta sesuai teori-teori konsep perdamaian yang ada selama ini,

seperti konsep islah atau ash-shulh. Kedudukan BP4 sebagai mediator

sama seperti kedudukan hakam yang sama-sama mengupayakan

perdamaian ketika terjadi sengketa. Konsep islah atau ash-shulh ini pun

sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, yang bisa dikatakan bahwa
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PERMA tersebut sebagai dasar penguat atas konsep islah atau ash-shulh

yang lebih dahulu ada.

Legalitas eksistensi peran BP4 dalam menjadi mediator di Pengadilan

Agama Yogyakarta sesuai dengan legal formal peraturan yang berlaku di

Indonesia yang tentunya juga sudah sesuai dengan konsep teori sistem

hukum yang mencakup tiga unsur, yakni struktur hukum (legal structure),

substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Keberadaan BP4 sebagai mediator yang beracara di Pengadilan Agama

Yogyakarta sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, yang kemudian

dikuatkan dengan adanya MoU Memorandum kesepahaman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Mediasi, Nomor:

W.12.A1/987/HK.05/IV/2014. Nomor: 04/D.12/BP4/IV/2014 antara

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan BP4 DIY, tertanggal 8 April 2014.

2. Upaya mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa di

Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan dampak yang positif terhadap

perkembangan proses mediasi. Adanya mediator BP4 yang beracara

mediasi di Pengadilan mampu membantu tugas hakim dan juga

mengurangi penumpukan perkara yang mengharuskan mediasi terlebih

dahulu sehingga hakim bisa lebih fokus pada penyelesaian sidang perkara.

Begitu pula dengan proses mediasi oleh mediator BP4 yang dilakukan di

pengadilan mampu menjadikan proses mediasi lebih efektif dan efisien

sebab tidak membutuhkan banyak biaya dan waktu.
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3. Hambatan-hambatan yang selama ini dialami oleh mediator BP4

umumnya oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya

pembatasan wewenang yakni mediator BP4 yang hanya diberi wewenang

menangani perceraian saja, kurangnya keahlian khusus yang dimiliki

mediator, belum ada pendamping mediator ahli, dan kurangnya sosialisasi

tentang peran BP4 sebagai mediator. Sedangkan faktor eksternal adalah

dikarenakan para pihak tidak kooperatif dalam mengikuti proses mediasi,

para pihak juga tidak memiliki iktikad baik, para pihak terbawa emosi,

masalah yang diadukan sudah terlalu berat, dan beberapa substansi

PERMA yang dirasa masih lemah.

4. Optimalisasi peran yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan

sekaligu sebagai upaya untuk menjadi lebih baik kedepannya adalah

dengan cara mengoptimalkan peran (optimalisasi peran). Suatu peranan

yang sudah berjalan dengan baik dioptimalkan lagi dengan meningkatkan

kualitas dan kuantitas yang ada. Peranan mediator yang dimiliki oleh BP4

ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kualitas mediator yang bertugas,

dan juga meningkatkan kuantitas jumlah personel. Penambahan jumlah

personel juga bisa direalisasikan dengan menambah kerja sama mediasi

dengan banyak lembaga peradilan, maupun cara kolaborasi dengan

mediator lain yang ahli di bidang tertentu.

Beberapa upaya lain yang perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi

peran BP4 seabai mediator adalah dengan cara menyempurnakan

ketentuan PERMA omor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Pelasanaan
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Mediasi di Pengadilan, yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis,

meningkatkan profesionalitas mediator BP4 yang bertugas, mebangun

budaya hukum mediasi, dan memberikan insentif bagi mediator BP4 yang

berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dari beberapa bentuk

optimaliasi peran tersebut diharapakan mampu menjadi solusi untuk upaya

memperbaiki proses mediasi agar menjadi lebih optimal kedepannya.

B. Saran-Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran atau bahan rekomendasi

terkait dengan upaya yang bisa meoptimalkan proses mediasi yang sudah ada,

terutama dalam hal optimalisasi peran lembaga perdamaian yang termasuk di

dalamanya adalah mediator dari BP4. Saran tersebut terbagi dalam dua bagian

yaitu saran jangka pendek yang memungkinkan untuk bisa segera

diralisasikan dan saran jangka menengah-panjang untuk pelaksanaan di masa

depan.

Jangka Pendek:

1. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia bisa melakukan kerjasama

dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan dengan kerjasama dengan

mediator non hakim, salah satunya mediator dari BP4. Keuntungan yang

diperoleh dari adanya kerjasama pelaksanaan mediasi adalah dapat

mengurangi beban tugas hakim untuk memediasi perkara sehingga hakim

bisa lebih fokus kepada persidangan dan penyelesaian perkara.

Keunggulan yang didapat ketika ada kerjasama dengan mediator BP4
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adalah karena umumnya mediator BP4 sudah memiliki latar belakang

yang baik di bidang konselor perkawinan sehingga kasus-kasus seperti

perceraian bisa dimediasi dengan baik oleh mediator BP4. Proses mediasi

BP4 yang dilakukan di Pengadilan juga akan menjadikan mediasi menjadi

lebih efektif dan efisien.

2. Mediator BP4 yang bertugas hendaknya diberikan insentif atas

keberhasilannya mendamaikan suatu sengketa. Hal ini dimaksudkan

untuk memberi motivasi agar mediator BP4 yang lain juga terpacu untuk

mensukseskan mediasi di Pengadilan. pemberian insentif dapat berupa

finansial, piagam penghargaan, atau publikasi atas keberhasilannya

meskipun tidak harus dengan biaya yang mahal. Hal tersebut mampu

memberikan dampak yang sangat terasa sebagai panutan bagi mediator

yang lain tanpa terkecuali untuk termotivasi mensukseskan keberhasilan

mediasi.

3. Mediator BP4 perlu dibantu oleh mediator pendamping (co-mediator)

yang memiliki pengetahuan khusus dalam menangani perkara mediasi.

Mediator BP4 yang ditugaskan bisa bekerjasama dengan advokat,

psikolog, dokter, tokoh masyarakat, maupun hakim, yang masing-masing

memiliki keahlian keilmuan dan pengalaman tersendiri yang bisa banyak

membantu dalam memediasi suatu perkara.

4. Sosilaisasi peran BP4 kepada masyarakat luas agar masyarakat mengenal

tugas dan fungsi BP4 sebagai mediator bukan hanya sebagai konselor

perkawinan saja. Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan
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kesadaran hukum mayarakat terutama bagi mereka yang pernah dimediasi

oleh BP4 mengenai pentingnya perdamaian, bahwasanya sekalipun

gugatan telah terdaftar di Pengadilan perdamaian tetap harus diupayakan.

5. Mediator BP4 yang bertugas harus dibekali dengan keilmuan, skill, dan

materi mediasi yang mencukupi dan up to date, dan komprehensif.

Materi-materi khusus juga diperlukan untuk dijadikan pertimbangan

dalam mengupayakan solusi-solusi perdamaian ketika proses mediasi

dibutuhkan.

Jangka Menengah-Panjang:

1. Mahkamah Agung perlu menyempurnakan ketentuan PERMA tentang

mediasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Teknis. Mahkamah Agung

bisa bekerjasama dan berkonsultasi dengan akademisi dan praktisi dalam

hal penentuan kebijakan pelaksanaan teknis. Hal ini menyangkut tentang

ketentuan yang mewajibkan untuk bersikap kooperatif, beriktikad baik,

ataupun kerjasama dengan mediator di luar pengadilan seperti BP4.

2. Mahkamah Agung perlu menunjuk beberapa pengadilan yang bisa

dijadikan sebagai proyek percontohan untuk menunjukkan bentuk dan

hasil dari optimalisasi mediasi yang sudah dilakukan. hal ini dimaksudkan

untuk menjadi contoh bagi pengadilan di wilayah lain untuk belajar dari

kesuksesan dan kegagalan mereka. Dengan demikian pengadilan yang

dijadikan sebagai proyek percontohan bisa dipelajari lebih lanjut melalui

studi banding bagi pengadilan yang lain untuk menentukan kebijakan

serupa yang lebih baik.
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Lampiran Terjemah Teks Arab

TERJEMAHAN TEKS ARAB

TERJEMAHANF.nt.Hlm.No.
BAB III

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara
keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari
keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud
mengadkan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.

4691.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan
mereka, kecuali bisikan dar orang yang menyuruh
(manusia) untuk memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf,
atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan
barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari
keridaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya
pahala yang besar.

5692.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara
dirimu (dar sikap nusyuz dan acuh), maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

6693.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika
salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara
keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

7694.

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara,
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat
rahmat.

7695.



II

TERJEMAHANF.nt.Hlm.No.
BAB V

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika
salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara
keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

31431.

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara,
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat
rahmat.

41432.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara
dirimu (dar sikap nusyuz dan acuh), maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

51433.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara
keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari
keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud
mengadkan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.

71444.
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Lampiran contoh penetapan Mediator

Penetapan Penunjukan Mediator

(Pasal 9 ayat (3) dan 11 ayat (6) PERMA RI No. 1 Tahun 2008)

PENETAPAN

Nomor:........................

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, telah membaca

surat gugatan Nomor:.............. tanggal,...................... antara:

Identitas Pihak, sebagai Penggugat,

Melawan

Identitas pihak, sebaga Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahakamah

Agung RI No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa

tidak menempuh prosedur mediasi dalam pemeriksaan perkara merupakan

pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi

hukum;

Menimbang bahwa untuk menempuh mediasi perlu ditetapkan seorang

mediator atas dasar kesepakatan para pihak atau berdasarkan kebijakan Majelis

Hakim;

Menimbang bahwa para pihak telah sepakat/menyerahkan kepada Majelis

hakim untuk memilih mediator yang terdaftar sebagiaman keputusan Ketua

Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor: W12-A1/589/KP.01/2015/PA.Yk.

tanggal 23 Februari 2015.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penyelesaian perkara ini;



IV

MENETAPKAN

1. Menunjuk Saudari Wuri Astuti, sebagai mediator dalam perkara

gugatan/permohonan Nomor:..........., tanggal............................,

2. Memerintahkan mediator untuk:

a. Melakukan proses mediasi

b. Membuat laporan/pernyataan hasil mediasi

3. Menetapkan waktu mediasi selama 40 (empat puluh) hari kerja, dan dapat

diperpanjang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 17 November 2015

--------------------------------------------

Ketua Majelis,

Dra. Syamsiah, M.H.



V

Lampiran contoh blanko mediasi yang gagal mencapai kesepakatan.

Hal : Laporan Mediasi

Kepada Yth:

Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Nomor:

Assalamau’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku mediator dalam perkara Nomor: ......, memberitahukan

bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan

(pernyataan tentang hal tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis kami ucapkan

terimakasih.

Wassalamu’alaiku, Wr. Wb.

Yogyakarta,.....

Mediator,

Wuri Astuti



VI

Hasil Mediasi

(Pasal 14 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2008)

PERNYATAAN MEDIATOR

Nomor:...................................

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wuri Astuti, Mediator yang ditunjuk

melaksanakan tugas dan proses mediasi perkara Nomor:...............

Antara:

(Identitas Pihak),

sebagai Penggugat / Pemohon.

Yang berlawanan dengan:

(Identitas Pihak),

sebagai Tergugat / Termohon.

Menyatakan mediasi telah gagal, karena Penggugat / Pemohon, dan Tergugat /

Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilaksanakan pada

hari, ............. tanggal........

Yogyakarta, ......

Mediator yang menyatakan,

Wuri Astuti



VII

Lampiran contoh blanko mediasi yang mencapai kesepakatan.

Hal : Laporan Mediasi

Kepada Yth:

Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Nomor:

Assalamau’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku mediator dalam perkara Nomor: ......, memberitahukan

bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah berhasil mencapai

kesepakatan (pernyataan tentang hal tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis kami ucapkan

terimakasih.

Wassalamu’alaiku, Wr. Wb.

Yogyakarta,.....

Mediator,

Wuri Astuti



VIII

PERNYATAAN

Pada hari ini, ...... tanggal, ...... saya Wuri Astuti, Mediator terdaftar di Pengadilan

Agama Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa perkara Nomor: ....................,

antara:

(Nama Pihak)

Sebagai Penggugat

Melawan

(Nama Pihak)

Sebagai Tergugat

Telah berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami

tempuh pada tanggal, ..........

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, selaku mediator,

dan para pihak yang bersangkutan tersebut.

Yogyakarta, ....................

Pihak Penggugat, Pihak Tergugat,

Nama Penggugat Nama Tergugat

Mediator,

Wuri Astuti



IX

Hasil Mediasi

(Pasal 14 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2008)

PERNYATAAN MEDIATOR

Nomor: 0577/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wuri Astuti, Mediator yang ditunjuk

melaksanakan tugas dan proses mediasi perkara Nomor:............, tanggal,...........

Antara:

(Identitas Pihak), sebagai Penggugat / Pemohon.

Yang berlawanan dengan:

(Identitas Pihak), sebagai Tergugat / Termohon.

Menyatakan telah melakukan proses mediasi pada tanggal ..........., dan antara

Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon, berhasil mencapai

kesepakatakan untuk berdamai hidup rukun kembali dalam rumah tanggga.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (6), PERMA No.1 Tahun 2008, maka Penggugat

akan mencabut gugatannya Nomor:............................, tanggal, ......................,

sehingga dinyatakan perkara telah selesai.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh mediator.

Yogyakarta, .................

Mediator yang menyatakan,

Wuri Astuti



X

JADWAL MEDIATOR

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No. HARI MEDIATOR KETERANGAN

1. SENIN MEDIATOR BP4

1. Dra. WURI ASTUTI
2. NURJANAH

2. SELASA MEDIATOR

1. IRAWAN HARAHAP, SH., SE., MKn., CLA.
2. ROY AL MINFA, SH., HM.
3. ERLAN NOPRI, SH., M.Hum.

3. RABU MEDIATOR BP4

1. SURYATINAH
2. Dra. MARIATUN SHOLIKHAH
3. NUR AHMAD GHAZALI, MA.

4. KAMIS MEDIATOR

1. IRAWAN HARAHAP, SH., SE., MKn., CLA.
2. ROY AL MINFA, SH., HM.
3. ERLAN NOPRI, SH., M.Hum.



XI

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

BULAN JANUARI- DESEMBER 2013

No
.

Bulan Sisa
Perkara

Lalu

Perkara
Diterima
Bulan ini

Jumlah
Perkara

yang Tidak
Bisa

Dimediasi

Jumlah
Perkara yang

Dimediasi

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih Dalam
Proses

Mediasi

Sisa Perkara
yang Belum

Mediasi

Ket.
Gagal Berhasil Tidak

LayakDicabut Sebagian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Januari - - - 22 3 - - 17 2 - -
2. Februari - - - 18 1 3 - 12 2 - -
3. Maret - - - 27 1 - - 23 3 - -
4. April 3 74 2 17 11 - 6 - 1 60 -
5. Mei 1 84 - 21 14 - 4 - 3 64 -
6. Juni 3 47 - 22 16 - - 1 5 28 -
7. Juli 5 58 - 39 31 2 1 1 4 18 -
8. Agustus 4 56 - 11 7 1 - - 3 45 -
9. September 3 73 - 22 16 2 2 - 2 54 -
10. Oktober 2 67 - 18 17 - - - 1 51 -
11. November - - - - - - - - - - -
12. Desember 3 53 - 21 10 1 2 - 8 35 -

Jumlah 9 15



XII

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

BULAN JANUARI- DESEMBER 2014

No
.

Bulan Sisa
Perkara

Lalu

Perkara
Diterima
Bulan ini

Jumlah
Perkara

yang Tidak
Bisa

Dimediasi

Jumlah
Perkara yang

Dimediasi

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih Dalam
Proses

Mediasi

Sisa Perkara
yang Belum

Mediasi

Ket.
Gagal Berhasil Tidak

LayakDicabut Sebagian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Januari 8 85 - 30 22 - 1 - 7 55 -
2. Februari 7 75 - 26 23 - 1 - 2 56 -
3. Maret 2 76 - 19 16 1 - - 2 40 -
4. April 2 80 - 29 15 - - - 14 51 -
5. Mei 14 66 - 26 22 - 1 - 3 54 -
6. Juni 54 57 - 16 13 1 2 - - 95 -
7. Juli 95 34 - 19 14 - - - 5 110 -
8. Agustus 110 65 - 10 6 - 1 - 3 165 -
9. September 110 70 - 23 18 - 1 - 4 157 -
10. Oktober 157 70 - 30 23 - 1 - 6 197 -
11. November 197 67 - 17 16 - - - 1 257 -
12. Desember 257 49 - 15 14 - - - 1 292 -

Jumlah 794 5 260 202 10 17 - 48



XIII

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

BULAN JANUARI- DESEMBER 2015

No
.

Bulan Sisa
Perkara

Lalu

Perkara
Diterima
Bulan ini

Jumlah
Perkara

yang Tidak
Bisa

Dimediasi

Jumlah
Perkara yang

Dimediasi

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih Dalam
Proses

Mediasi

Sisa Perkara
yang Belum

Mediasi

Ket.
Gagal Berhasil Tidak

LayakDicabut Sebagian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Januari 155 50 - 15 9 - 1 - 5 190 -
2. Februari 75 - 20 17 - - - 3 245 -
3. Maret 76 - 27 19 - 2 - 6 294 -
4. April 75 162 28 24 - 1 1 2 179 -
5. Mei 50 36 27 22 - 2 - 3 166 -
6. Juni 56 36 20 17 - - - 3 209 -
7. Juli 48 27 21 15 2 - - 4 187 -
8. Agustus 69 36 15 15 - - - - 173 -
9. September 81 31 16 16 - - - - 203 -
10. Oktober 55 24 16 2 - - - 6 208 -
11. November 70 37 21 16 1 - - 4 195 -
12. Desember 43 41 25 22 2 - - 1 172 -

Jumlah 155 748 234 137 108 5 6 11 22




