
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

            Perkawinan merupakan pernikahan keagamaan karena cara mengadakan 

ikatan perkawinan harus di sesuaikan dengan Hukum Agama kedua calon 

mempelai dalam pandangan Hukum Islam, kehidupan rumah tangga yang kekal 

itu harus bersandar kepada Tuhan yang maha Esa. yang tercantum dalam Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 1979 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan 

memiliki nilai ibadah sehingga harus di taati karena merupakan perintah agama 

dan melaksanakannya merupakan amal ibadah yang kekal dan bahagia selamanya, 

sehingga di tentukan kemampuan dari segi akal balig (kedewasaan), syarat usia 

calon mempelai pria 19 Tahun, dan 16 tahun bagi wanita, bahkan keutamaan 

calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan 

perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan 

keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berpikir kepada perceraian. 

  Umumnya setiap orang berniat menikah sekali seumur hidup saja karena 

pernikahan merupakan perintah agama dan Ibadah sebagaimana tujuan pernikahan 

yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, oleh karena 

itu untuk mencegah timbulnya perceraian maka Hukum Perkawinan Islam 

menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik 

pribadi, calon suami diwajibkan untuk melaksanakan peminangan sebagai 

langkah awal terjadinya perjodohan dan keuntungan diperoleh dapat mengetahui 

identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya, demikian pula calon 



 
 

isteri dapat mengetahui identitas suami secara jelas sebelum menuju perkawinan 

bahkan hubungan kekeluargaan kedua belah pihak lebih erat dan harmonis . 

Peminangan biasa di tandai dengan adanya pihak laki-laki memberi sesuatu 

kepada pihak perempuan baik dalam bentuk cincin maupun dalam bentuk cendera 

mata lainnya yang menunjukkan kesungguhan niat untuk melangsungkan 

perkawinan.  

  Dalam pelaksanaannya, meskipun mempelai wanita telah menerima 

peminangan, tetapi peminangan tidak mempunyai akibat hukum karena itu para 

pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan untuk memutuskan 

peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan agama dan 

kebiasaan adat istiadat setempat. Hal ini berarti untuk mencapai jenjang 

perkawinan atau pernikahan tidak mudah, di perlukan kematangan jiwa kedua 

belah pihak untuk menuju bahtera rumah tangga. 

  Untuk ketertiban perkawinan, maka sebelum berlangsungnya pernikahan 

terlebih dahulu dilakukan pencatatan perkawinan, sebagaimana bentuk keabsahan 

perkawinan, telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilaksanakan pada kantor urusan Agama 

setempat, begitu pentingnya peran Negara dalam menentukan keabsahan 

pelaksanaan pernikahan pengawasan Pemerintah sangat ketat terkait legalitas 

pencatatan karena praktek pada masyarakat terdapat perkawinan tidak tercatat 

dibawah tangan (Nikah siri). Atau tidak resmi karena tidak dilegalitas oleh 

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama sebagai satu-satunya bukti Autentik 



 
 

berupa Akta Nikah, persoalan pernikahan tidak tercatat mengakibatkan kerugian 

dari pihak istri dan anak-anak karena tidak berhak mewaris.  

  Perceraian terjadi karena dalam kehidupan rumah tangga terdapat perselisihan 

yang bersumber dari tidak dilaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai suami 

atau istri. Ketidakmampuan pasangan suami istri untuk mempertahankan bahtera 

rumah tangga karena perbedaan keinginan, berhubung dengan keadaan rumah 

tangga kedua belah pihak tidak ada persesuaian rasa dan keinginan untuk terus 

hidup bersama dapat di sebabkan karena dalam pergaulan sehari hari antara suami 

istri tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing 

keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi saling sengketa 

atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip yang tidak dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan  

  Peran keluarga, orang tua dan anak kedua belah pihak sangat diperlukan 

untuk melakukan upaya mendamaikan karena pada dasarnya, kehidupan 

perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang 

serta saling memahami diantara suami dan istri, apalagi yang menjadi korban dari 

adanya perceraian kedua orang tuanya adalah anak yang selalu menginginkan 

figur orang tua sebagai pembimbing anak-anak menuju kedewasaan, dampak yang 

sering terjadi dialami anak adalah mencari identitas diri diluar dari rumah tangga 

misalnya terlibat narkotika. 

  Memahami tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk 

mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan maka dimaksudkan 



 
 

mempersukar terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya membentuk 

rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan dapat terjadi di masyarakat putus 

pula tali silaturahmi dengan keluarga, bahkan dapat pada terjadi sengketa 

perebutan harta bersama dan sengketa penguasaan anak-anak yang telah 

dilahirkan dalam perkawinan.  

  Untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, harus ada alasan-alasan 

yang jelas dapat dibuktikan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun 

sebagai suami istri. Hal ini dimaknai bahwa dalam proses hukum perceraian, yang 

termaktub dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan memberi amanah kepada hakim untuk wajib mendamaikan suami istri 

sehingga suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan.  

  Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

dapat digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan perceraian menurut agama-

agama yang ada di Indonesia dan dianut oleh suami istri tersebut, proses hukum 

perceraian bagi suami-istri yang beragama Islam harus di putuskan didepan sidang 

Pengadilan Agama, bagi suami dan istri yang beragama selain Islam, Proses 

hukumnya perceraian harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.  

  Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah Lembaga peradilan yang 

diberikan kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara 

perceraian, diwajibkan mengarahkan isu hukum yang menjadi tuntutan para 

pencari keadilan, sehingga wajib bagi hakim yang menangani  perkara perceraian 

untuk memberikan persamaan hak dan kedudukan suami-istri, sebagai pihak 

berperkara.  



 
 

  Proses hukum perceraian di Pengadilan Agama sebagai Badan Peradilan 

dalam masyarakat muslim, berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota, seorang 

suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan 

permohonan kepada pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai 

Penggugat kepada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman istri sebagai Penggugat.  

  Pemeriksaan gugatan perceraian di lakukan secara tertutup untuk umum, hal 

ini dimaksudkan bahwa perkara perceraian bersifat sangat pribadi bagi suami dan 

istri, berkaitan dengan rahasia dalam rumah tangga, tidak boleh diumumkan 

kepada masyarakat umum.  

  Setiap perkara perdata yang di ajukan di Pengadilan wajib untuk di upayakan 

Perdamaian, meskipun pada kenyataanya para pihak berperkara mempunyai 

kepentingan yang berbeda, termasuk perkara perceraian tetap ditempuh proses 

mediasi dengan bantuan mediator walaupun suami dan istri telah sepakat untuk 

berpisah.  

  Mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk 

menyelesaikan secara sederhana, cepat, adil dan biaya ringan. Kesepakatan damai 

yang dicapai para pihak merupakan solusi yang diterima dan menguntungkan 

kedua belah pihak karena kedua belah pihak sama sama menentukan keputusan. 

Peranan hakim sebagai mediator berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak 

yang terlebih dahulu bermaksud untuk menyelesaikan pertentangan yang sangat 



 
 

prinsip tidak saling hormat menghormati dan rumah tangga tidak aman serta 

tentram.  

  Peranan mediator sangat menentukan berhasil tidaknya perdamaian melalui 

mediasi yang ada di pengadilan Agama. Terbitnya Peraturan Mahkamah agung. 

No.02 Tahun 2003 tentang mediasi di Pengadilan sangat dibutuhkan dalam 

praktek peradilan perdata mengingat banyaknya perkara perkara perceraian tidak 

dapat diselesaikan secara damai. Para pihak wajib menempuh proses mediasi 

dengan etikad baik, apabila salah satu pihak menempuh mediasi dengan etikad 

buruk maka salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi, 

kewenangan mediator untuk mengendalikan proses seperti ketika mediator 

membuka atau juga memutus untuk mengakhiri mediasi. Jika para pihak gagal 

mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses 

mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.  

  Penyelesaiaian melalui mediasi mengandung berbagai keuntungan karena 

peyelesaian sengketa diserahkan kepada kemauan pribadi dari para pihak, karena 

mereka yang mengetahui permasalahan yang sebenarnya, sedapat mungkin hakim 

mediator memberikan petunjung atau nasihat nasihat bila mana para pihak saling 

membantah mengenai bukti bukti yang dimiliki atas sengeta yang dialami dengan 

pendekatan moral dan nurani, dapat mengarah kepada persamaan persepsi yang 

menguntungkan para pihak. 

  Melalui mediasi para pihak dalam berkomunikasi menuju hubungan yang 

lebih baik karena dapat mengenyampingkan ego masing masing, dapat 

menjauhkan permusuhan dan dendam yang selama ini telah tercipta jadi melalui 



 
 

komunikasi maka persoalan masa lalu akan ditinggalkan untuk memperbaiki 

perselisihan dan pertengkaran menuju hubungan yang lebih baik untuk 

mempertahankan hubungan keluarga yang telah dibangun dengan dasar cinta 

kasih sebagaimana tujuan dari perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang 

Sakinah, Mawadah, Warahmah. 

  Upaya mendamaikan para pihak yang sementara bersengketa melalui gugatan 

perceraian masih menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa yang dilakukan 

oleh mediator dengan cara mediasi dengan tujuan untuk mempertahankan 

perkawinan antara suami istri. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana ketentuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Poso? 

2. Bagaimana mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Poso?   

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui ketentuan perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Poso.  

2. Untuk mengetahui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Poso.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan di bidang penyelesaian 

sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. 

2. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan 

dan wawasan keilmuan.  


