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PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan,
akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2016
dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah
dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya
dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di
Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai
topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum
Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel
konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.
Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Mardalena Hanifah dengan judul “Kajian Yuridis:
Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, mengulas prosedur
dan syarat mediasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekalipun Perma tersebut telah diubah dengan
Perma 1 Tahun 2016, namun masih relevan untuk dikaji dan memahami mediasi sebagai
penyelesaian sengktea yang dianggap lebih adil dan lebih cepat dalam proses penyelesaian
sengketa keperdataan.
Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Moh. Amir Hamzah yang berjudul “Pembaharuan
Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. Artikel ini mengkritisi syarat formil
upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman, keadilan dan kepastian hokum yang oleh penulis dianggap perlu untuk
segera diubah.
Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. M. Hamidi Masykur yang mengambil judul
“Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Aternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang
Pertanahan. Artikel ini membahas permasalah pertanahan yang sering menimbulkan sengketa
berkepanjangan. Usaha pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut
dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk
menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan
rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/
pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Dengan adanya lembaga ini
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maka diharapkan proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil
dan lebih cepat.
Artikel keempat ditulis oleh Sdr. Mahrita Aprilya Lakburlawal yang berjudul “Akses
Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan
Hak Guna Usaha”. Artikel ini membahas lembaga eksaminasi pertanahan sebagaimana artikel
yang ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur, namun fokus pada perlindungan hukum masyarakat
adat, yang dalam banyak kasus terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai
pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Keinginan masyarakat
adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah
dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa seringkali diselesaikan dalam jangka waktu
yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar sehingga keinginan untuk mendapatkan
keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai, oleh karena itu lembaga eksaminasi
pertanahan diharapakan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang
melibatkan masyarakat adat.
Artikel kelima disajikan oleh Sdri. Aam Suryamah berjudul “Aspek Hukum Acara
Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Artikel ini membahas
mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam tulisan berkesimpulan bahwa upaya non litigasi harus
didahulukan dalam penyelesaian perselisihan industrial. Upaya litigasi melalui Pengadilan
Hubungan Industrial dilakukan apabila upaya non litigasi tidak berhasil, dengan demikian
proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat segera diselesaikan.
Artikel keenam ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman
A. Martana berjudul “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan”, yang mengajukan
pemikiran bahwa perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan
mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan
ketentuan pada Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), sedangkan dalam perkembangan
telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar HIR tersebut,
seperti class action, legal standing dan citizen lawsuit. Tulisan ini membahas mengenai
perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum
lingkungan.
Artikel ketujuh ditulis oleh Sdri. Etty Mulyati berjudul “Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Artikel ini membahas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara
sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh
enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan
putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank
Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Pupung Faisal berjudul “Kajian Hukum Acara Perdata
Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan”. Penulis menyoroti
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu
adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai penafsiran pemeriksaan secara
singkat dalam perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga, yang diakibatkan kurang
jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan renvooi procedure, dan terbatasnya
waktu pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga, oleh karena itu Mahkamah Agung
perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan
renvooi procedure di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan renvooi procedure.
Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. R. Saija berjudul “Rekonstruksi Mekanisme
Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”. Penulis mengkritisi mekanisme hukum kepailitan
di Indonesia yang masih lemah dan dianggap tidak memberikan keadilan bagi para kreditor.
Seringkali terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan
pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor
pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang
debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang
berbelit-belit, yang oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai hukum kepailitan di Indonesia.
Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan Sdr. Agung Sujatmiko yang berjudul “Penyelesaian
Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001” Artikel mengenai Hak
Kekayaan Intelektual ini membahas mengenai Merek, dimana hak atas merek merupakan
hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (to use)
dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (to give license).
Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah
terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat
mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut
dapat berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian
sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara
pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan

ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek.
Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan
manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada
pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata
diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia
serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2016
Salam,

Dewan Redaksi

KAJIAN YURIDIS : MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
Mardalena Hanifah*

Abstrak
Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan
penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua
pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya
yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang
lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa
keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat
diselesaikan melalui jalur Mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan
proses berperkara di Pengadilan, di mana anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau
pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Persoalannya adalah
bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Apakah proses penyelesaian perkara melalui mediasi sudah merupakan
pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan
yaitu penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas hukum yang merupakan sesuatu
yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu
deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan
terperinci. Mediasi di Pengadilan dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat
dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan
serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan
pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan
kepentingan para pihak yang bersengketa.
Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Perdata
Abstract
Mediation is a peace process in which the parties submit a solution to a mediator (someone who
arranged a meeting between two or more parties to the dispute) to achieve a fair outcome, without
wasting cost too much, but still effective and fully accepted by both parties to the dispute voluntarily.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, aniklidya@gmail.com
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Mediation as a means of dispute resolution have the main scope of the jurisdiction of Privat / Civil.
Of civil disputes, family disputes, inheritance, business, contracts, banking and various other kinds
of civil disputes can be resolved through mediation. The obligation to carry out the mediation process
associated with litigating in court, where the suggestion by the judge, the mediator and the parties
shall follow the procedure to resolve disputes through mediation. Based on Article 130 or Article 154
HIR and Rbg, things are not going through mediation procedure is a violation of the provisions of
HIR and Rbg which resulted in the decision null and void. The question is how mediation procedures
and conditions set out in PERMA No 1 of 2008 on Mediation Procedure of the Court. What is the
process for settling disputes through mediation is an option of the parties to put an end to the matter
in court. The method used is a normative legal research, including research on the legal basis which
is something very fundamental in the law that could serve as guidelines. Nature is a descriptive study
conducted the research that describes and explains in clear and detailed sentences. Mediation in the
Court considered as a dispute resolution process that is faster and relatively cheap, so it can make
a positive contribution in the sense of fairness and give a satisfactory result for the parties to the
dispute. This is due to system integration Mediation prefer consensus approach in bringing together
the interests of the parties to the dispute.
Keywords: Mediation, Settlement, Civil Dispute

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga
dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan
jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian
mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup
efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat
dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping
proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif (memutus).
Hukum acara yang berlaku selama ini baik Pasal 130 HIR ataupun Pasal 154 RBg,
mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi yang dapat
diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara
di Pengadilan Negeri, seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan
memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum
cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan
kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa
perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan.
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Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar,
tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu
mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti
halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan
sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu
mereka menyelesaikan problem diantara mereka.1
Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang
bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan
diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui
kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui
suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak
yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.
Makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh beberapa ahli. Secara
etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berati ada ditengah. Makna
ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan
tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna
mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.
Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,
sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa2.
Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah
kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan
(agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari
berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong
para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan
persengketaan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada
keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan
perselisihannya, dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk
lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain.

Fauzan, 2005, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Kencana Prenada Media, Jakarta,
Cet. Ke-1,h.16.
2 Soemartono, 2006, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. Ke-1, hal.
17.
1
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Dalam kaitan dengan mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:
”Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh
para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan,
maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan
melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator”3
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2003
tentang prosedur Mediasi di Pengadilan juga memberikan definisi tentang mediasi yakni dalam
pasal 1 ayat 7, yang berbunyi ”mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang
melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial)
kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang
bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Pihak ketiga tersebut disebut ”mediator” atau ”penengah” yang tugasnya hanya membantu
pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai
kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya
bertindak sebagai fasilisator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian
masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai
kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan
para pihak yang bersengketa.
Sedangkan pemutusan perkara, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, bersifat formal,
memaksa, melihat kebelakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para
pihak me-litigasi suatu sengketa, proses pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang
ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak
serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.
Kebalikannya, mediasi sifatnya tidak formal sukarela, melihat kedepan, koperatif dan
berdasarkan kepentingan. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak
dan netral, serta mereka tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran
subtantif, para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak.4
Pasal 6 ayat (2) jo (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian
Sengketa.
4 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Tanya dan Jawab PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pelaksanaan Mediasi hal.10
3
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Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk
mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha
untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang
baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa
yang mereka hadapi.
Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses
pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam
menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam
mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosiemosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk
kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut.
Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa
menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para
pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang
mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di
masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian penyelesaian
sengketa mereka pada jalur litigasi.
Tujuan dari pada seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk
menyelesaian sengketa mereka, tetapi lebih dari itu, dengan mengidentifikasi kepentingankepentingan para pihak, dengan berorientasi pada masa yang akan datang, seorang mediator
dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya
membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal.5
Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat mediasi yang diatur dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apakah Proses penyelesaian
perkara melalui mediasi sudah merupakan pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara di
Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, meliputi
penelitian terhadap asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum
yang dapat dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif yakni penelitian
yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Mediasi di
Pengadilan yaitu pengintegrasian.

5

Soerjono Soekanto, 1982, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, hal 95.
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Pembahasan
Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar
litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda
dengan persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain6:
1.

Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan
pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi
mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran
dan sebagainya sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian
bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum
acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan
di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.

2.

Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun
2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari dan dalam pasal
13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak,
bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 hari, mediator dapat langsung mengajukan
kesepakatan damai ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta
perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan
kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

3.

Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator
agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

4.

Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya
mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun, bila
menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah yakni hanya dikenakan
biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk
jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak
dipungut biaya apapun.

D.Y. Witanto, 2010, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-1,hal
25.
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5.

7

Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008
disebutkan bahwa proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki
lain.

6.

Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki
kesepakatan damai, gugat perkara harus dicabut sehingga perkara dinyatakan selesai.

7.

Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling
berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan
titik temu dari permasalahan.

8.

Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog
dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

9.

Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak
harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

10. Akta perdamaian bersifat final dan binding, berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat
mengeksekusi.
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi
para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan
dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan
menggunakan mediasi adalah7:
1.

Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusatmediasi
publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga
minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga
satu setengah jam.

2.

Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat
rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.

3.

Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan
secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah: para pengacara tidak
dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.

4.

Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan
masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasuskasus yang diperiksa oleh mediasi.

5.

Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua
pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

7 Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta:Badan Penerbit IBLAM, cet.
1, hal. 24-25.
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Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa
keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung,
yaitu8:
1.

Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan
dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi;

2.

Penyelesaian secara cepat;

3.

Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;

4.

Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “customized”;

5.

Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;

6.

Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;

7.

Pemberdayaan individu;

8.

Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang
lebih ramah;

9.

Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;

10. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur
menang-kalah.
11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.
Adapun tugas dari mediator menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah:
1.

Mempersiapkan jadwal pertemuan,

2.

Mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi.

3.

Menyelenggarakan Kaukus,

4.

Mendorong para pihak melaksanakan perundingan berbasis kepentingan (Pasal 15 ayat
1, 2, 3 dan 4).

5.

Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian (Pasal 17 ayat (1))

6.

Menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 14).
Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun

2008:
1.

Tahapan Pra Mediasi.
Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kewajiban melakukan
mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Setelah menjelaskan
prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor
8

Runtung, 2007,Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia…, hal. 9-10.
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pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut
telahm emiliki sertifikat mediator.
Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim
akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat.
Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa
Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.
Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empatpuluh) hari kerja kepada
para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat
diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 Ayat [3] dan [4]).
2.

Pembentukan Forum
Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau
setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume
perkara9 kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator dapat meminta
agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh
kuasa hukum.

3.

Pendalaman Masalah
Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus10,mengolah data dan
mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan
penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya
menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4.

Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.
Para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam
bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam
catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat(3)
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:
a.

sesuai kehendak para pihak;

b.

tidak bertentangan dengan hukum;

c.

tidak merugikan pihak ketiga;

d.

dapat dieksekusi; dan

e.

dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib
9 Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkaradan atau usulan penyelesaian
sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
10 Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat Pasal
1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator
lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.
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mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk
menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa
Perkara.
Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk
dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.
5.

Kesepakatan di Luar Pengadilan.
Maksud dari Pasal 23 Ayat (1) PERMA adalah dari pengajuan gugatan ini adalah agar
sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada
register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk
Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan
yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti
perceraian).

6.

Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.
Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan
para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam
bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihakberdasarkan
kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai
ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai
dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

7.

Berakhirnya Mediasi.
Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil
dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian
tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta
perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah
berkekuatan hukum tetap. Kedua,proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir
dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang
pengadilan.

8.

Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.
Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap
perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap
perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali
sepanjang perkara itu belum diputus.
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Secara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel
sebagai berikut:
URUTAN PROSES MEDIASI
• Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan PerdataNegeri/Agama
• Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan Penandatanganan Surat Kuasa untuk Membayar
(SKUM)
• Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama

• Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang dengan penetapan
• Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak (Penggugat, Tergugat, dan Turut
Tergugat)

• Para Pihak hadir
• Penyampaian proses mediasi oleh Ketua
majelis Hakim

• Para Pihak tidak hadir
• Dilakukan pemanggilan ulang

• Pemilihan Mediator
• Penundaan sidang

• Putusan Verstek/Putusan
Gugur

• Mediator mengadakan pertemuan awal
• Perkenalan dan penyampaian informasi
tentang prosedur mediasi
• Penyampaian dan pertukaran resume
• Melakukan dialog tentang kemungkinan
beberapa penawaran
• Negoisasi

• Kaukus
• Penyampaian usulan/
penawaran lain
Proses mediasi gagal

• Perumusan butir-butir kesepakatan
• Penjelasan-penjelasan
• Analisis dan koreksi

• Penyampaian dokumen kesepakatan damai
kehadapan majelis hakim pemeriksa
perkara
• Pengukuhan menjadi Akta Perdamaian

Eksekusi

Proses persidangan dilanjutkan

• Kesepakatan perdamaian tidak
dikukuhkan menjadi akta
perdamaian
• Perkara dicabut
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Berdasarkan proses mediasi diatas disarankan :
1.

Hendaknya pihak yang bersengketa dalam sengketa perdata menggunakan mekanisme
mediasi untuk menyelesaikan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan win-win
solution, sebelum memutuskan untuk menempuh upaya penyelesaian litigasi;

2.

Adanya keharusan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri untuk menempuh
proses mediasi terlebih dahulu setelah seseorang mengajukan perkaranya ke pengadilan,
dengan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan maupun oleh para pihak sendiri, telah
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sangat responsif terhadap proses mediasi, dan
sifat responsif ini menandakan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi
merupakan proses penyelesaian sengketa yang jauh lebih baik daripada proses peradilan
serta berimplikasi terjadinya proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

3.

Perlu dukungan konkret dari institusi formal pengadilan yaitu Mahkamah Agung RI untuk
melakukan pengawasan terhadap proses mediasi yang diamanatkan dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan juga melakukan kebijakan responsif dalam
pembaharuan di bidang hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa

PENUTUP
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai
mediator, di mana pihak mediator adalah pihak netral yang melibatkan diri untuk menyelesaikan
masalah para pihak. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat
dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dengan penemuan
penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Salah satu alasan
dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008
merupakan implementasi Pasal 130 HIR/154 RBg untuk mengurangi penumpukan perkara
di pengadilan. Persengketaan yang diakhiri secara damai berarti sengketa berakhir dengan
tuntas baik lahir maupun batin. Hubungan kedua belah pihak dengan sendirinya kembali
seperti semula sebelum adanya sengketa. Bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa
melalui putusan hakim, putusan berakhir dengan risiko adanya pihak yang kalah dan yang
menang. Dalam jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab
bagi pihak yang kalah tetap merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima kekalahannya,
akhirnya akan melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.
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