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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan 

perdamaian (court connected mediation) dengan landasan filosofisnya ialah 

Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya 

menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara 

dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh 

semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, 

konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan 

atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh 

kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat 

fakultatif atau sukarela (voluntary), tetapi kini mengarah pada sifat imperative 

atau memaksa (compulsory). Mediasi di pengadilan merupakan hasil 

pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim 

yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan 

perdamaian diantara para pihak yang beperkara.
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Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam 

praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru yang di dalam hukum 

Islam disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti 

menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu 

tahkim juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk 

untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah 

lain dapat dinyatakan bahwa tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa 

diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah 

atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah 

pihak yang bersengketa.
2
 

Di dalam peristilahan hukum di Indonesia, tahkim didefinisikan 

sebagai mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai 

yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para 

pihak  untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. 

Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang 

dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam 

penyelesaian sengketa. Secara normatif, mediasi berdasarkan Perma No. 1 

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan 

sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.  

                                                 
2
 TM.Hasbi, 1964, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: PT Al-Maarif, hlm. 69 



3 

 

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. 

Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam 

sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) 

lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau 

court annexed mediation atau lebih dikenal court annexed dispute resolution. 

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk 

mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke 

dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi 

yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat 

dan biaya murah.
3
  

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial 

dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai 

di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu 

mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari hakim itu sendiri 

yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian 

tersebut. Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan 

formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara 

tersebut secara damai, sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya 

hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya 

perdamaian tersebut. Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah 

Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam 
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penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang 

merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.
4
 

Namun dilihat dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 

tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal 

dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan 

mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.  

Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya No. 1 tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi, di antaranya sebagai berikut: 

1. Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 

(2)  yang mensyaratkan pada asasnya hakim wajib memiliki sertifikat 

mediator namun dalam hal di wilayah Pengadilan tidak ada hakim, 

advokat, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka 

hakim di lingkungan Pengadilan berwenang menjalankan fungsi mediator. 

Sehingga sertifikasi mediator belum sepenuhnya dilaksanakan.  

2. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan 

dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan 

persidangan.  

3. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang 

diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima 

di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi.
5
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Beberapa faktor di atas menjadi salah satu faktor yang mesti 

diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. 

Bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di 

Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam 

pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim 

bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak 

untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan 

bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib 

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan 

tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat 

dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya. 

Selain itu adanya tentang ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik 

dalam menempuh mediasi. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 

2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib 

menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan ketentuan pasal sebelumnya 

yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan 

mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan-

ketentuan baru ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan 

keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Tinjauan Yuridis Perma No. 1 tahun 

2016 dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara 

Damai di Pengadilan Agama Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa implikasi adanya Perma No. 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di 

Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan peraturan 

sebelumnya? 

2. Apakah Perma No. 1 tahun 2016 dapat meningkatkan jumlah putusan 

perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan implikasi adanya Perma No. 1 tahun 2016 dalam 

proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan 

peraturan sebelumnya.  

2. Untuk mendeskripsikan Perma No. 1 tahun 2016 dalam meningkatkan 

jumlah putusan perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

sumbangan terhadap pembangunan hukum berkaitan dengan prosedur 

mediasi pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 yang memuat norma dan 

aturan baru dalam bermediasi di Peradilan dan perbandingan pelaksanaan 

Perma sebelumnya No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum 

khususnya hakim, kuasa hukum, maupun pihak-pihak yang bersengketa di 

Peradilan agar menambah pemahaman dan wawasan hukum mengenai 

prosedur bermediasi yang dilakukan dengan asas iktikad baik di Peradilan 

pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 dan keefektifannya terhadap 

terbitnya putusan-putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa di 

Peradilan.  
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perma No. 1 tahun 2008 

Perma No. 1 tahun 2016 

Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Para Pihak Mediator 

Sertifikat Mediator 

Perundingan 

Tidak Berhasil Berhasil 

Kesepakatan Perdamaian 

Akta Perdamaian 

Proses Persidangan 

Efektivitas  Putusan 

Perdamaian 

Pengadilan Agama Surakarta 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum  

yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini 

menggunakan peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji 

penerapan atau implementasinya di lapangan, dalam hal ini terkait dengan 

tinjauan yuridis Perma No. 1 tahun 2016 dalam upaya meningkatkan 

jumlah penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan Agama 

Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
6
 Sehingga dapat 

diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang tinjauan 

yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan jumlah 

penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan Agama Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan 

Agama Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa 
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sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.  

4. Jenis Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil 

penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil 

wawancara dengan hakim atau hakim mediator di Pengadilan Agama 

Surakarta.  

b. Data Sekunder 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat mengikat yang dapat berupa berbagai dokumen peraturan 

perundang-undangan yang tertulis dalam kerangka hukum nasional di 

Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan 

antara lain: 

1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2)  Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

3)  Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang telah 

dicabut menjadi Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi 
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Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua penunjang 

atau publikasi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer berupa jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu 

termasuk semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi. 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti KBBI, kamus 

hukum, dan sebagainya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 

dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.  Dari studi 

kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa konsep-konsep dan teori-

teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; 

melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik 

yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitiannya, dan akan diperoleh informasi empirik yang 

spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
7
 Selain itu juga 

dengan studi lapangan dan observasi yang dilakukan secara langsung di 

lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi dan juga teknik wawancara  dengan hakim di Pengadilan Agama 

Surakarta.   
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6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika 

deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi 

kasus yang bersifat khusus atau individual.
8
 Proses analisis data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan 

dengan melakukan inventarisasi bahan hukum, yang membedakan bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum primer. Langkah kedua adalah dengan 

melakukan identifikasi bahasan hukum yang merupakan proses yang 

dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian 

bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Langkah selanjutnya 

adalah dengan melakukan klasifikasi bahan hukum yang dilakukan ecara 

logis dan sistematis. Dan langkah terakhir adalah dengan melakukan 

intepretasi dan konstruksi bahan hukum yang merupakan langkah analisis 

bahan hukum yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
9
 

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi 

pengertian mengenai mediasi, tugas dan fungsi mediator, proses dan tahapan 

mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008, dan kesepakatan perdamaian 

dan tinjauan umum mengenai Perma No. 1 tahun 2016 yang meliputi 

perbandingan Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang 

Prosedur Bermediasi dan pokok-pokok mediasi berdasarkan Perma No.1 

tahun 2016. 

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 

penulis akan menguraikan mengenai implikasi adanya Perma No. 1 tahun 

2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan 

dengan peraturan sebelumnya dan juga tinjauan Perma No. 1 tahun 2016 

dalam meningkatkan jumlah putusan perdamaian dalam perkara di Pengadilan 

Agama Surakarta. 

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran 

terhadap permasalahan yang dikaji. 


