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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari orang 

lain, manusia juga tidak bisa lepas dari yang namanya berhubungan atau 

berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan bermasyarakat di 

dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam 

keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan pendapat dan 

persengketaan. Dalam perbedaan pendapat dan persengketaan biasanya akan 

melahirkan suatu konflik. 

Perbedaan pendapat ataupun kepentingan merupakan hal lumrah yang 

sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya hal ini merupakan hal 

yang sangat manusiawi. Mengingat manusia satu dengan yang lain berbeda, 

baik dari segi ras, etnik, maupun agama. Konflik yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari adalah hal biasa. Hal biasa tersebut menjadi luar biasa 

apabila tidak diselesaikan melalui saluran dan mekanisme yang tepat dan 

ideal. 

Situasi dimana dua atau lebih manusia memperjuangkan tujuan 

masing-masing yang tidak bisa dipersatukan dengan segera (sengketa). 

Masing-masing pihak bia sanya bersikukuh bahwa pihaknya adalah yang 

paling benar dan patut untuk diikuti pendapatnya. Kebanyakan orang yang 
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bersengketa mengambil jalan penyelesaian dengan cara lewat jalur hukum 

dipengadilan. 

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara di pengadilan, 

jalan pertama yang akan ditempuh adalah ditawarkannya sebuah bentuk 

perdamaian atau bisa disebut dengan nama ‘mediasi’ dalam menyelesaikan 

sengketa, perkara atau bahkan konflik.1 

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: “mediare”, 

yang memiliki arti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan pada peran 

oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yakni 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak yang berperkara, “berada 

di tengah” juga memiliki arti mediator harus memposisikan diri sebagai orang 

yang tidak berpihak siapapun atau netral dalam menyelesaikan sesuatu 

sengketa atau perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para 

pihak yang bersangkutan dalam hal ini berperkara, secara adil dan sama 

sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.2  

Dalam Peratuan Mahkamah Konstitusi (PERMA) No. 1 Tahun 2016 

Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa: 

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator 

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” 

                                                 
1 Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Perspektif (Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana, 2009), hal. 22. 
2 Rachmadi Usman. Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), hal. 23. 
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Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari para pihak. Walaupun demikian 

ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh 

mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak 

diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, mediator 

memiliki kewajiban untuk bertemu dan mempertemukan pihak-pihak yang 

bersengketa untuk mencari masukan mengenai pokok permasalahan dalam 

suatu sengketa. Mediator harus mampu menciptakan suasa dan kondisi yang 

kondusif untuk terciptanya suatu kompromi diantara kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).3 

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh 

setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator 

yang diselenggarakan oleh mahkamah agung atau lembaga yang memperoleh. 

Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat 

menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam hal tidak ada atau terdapat 

keterbatasan jumlah mediator.4  

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk 

mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternative (non litigasi) ke 

dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalisasikan lembaga 

mediasi yang merupakan proses penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan 

biaya murah.5 

                                                 
3 Gunawan dkk, Hukum Arbitrase (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 36-37. 
4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 
13 ayat (1) dan (2) 
5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) 
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Peraturan mengenai kewajiban untuk menempuh proses mediasi 

terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedaur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: 

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara 

perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara  

(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu 

diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuiali ditentukan lain 

berdasarkan peraturan mahkamah agung ini.” 

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 maupun dari hakim itu 

sendiri yang dinilai tidak berupaya secara maksimal untuk meningkatkan 

upaya perdamaian tersebut. Salah satu penyebabnya adalah hakim cenderung 

sekedar melaksanakan formalitas saja dalam mengajak ataupun menganjurkan 

para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka tersebut secara damai, hanya 

sekedar menyampaikan diawal persidangan saja, selebihnya hakim tidak 

terlalu mengupayakan suatu langkah-langkah yang tepat untuk 

memperdamaikan perkara-perkara tersebut. Untuk itulah Mahkamah Agung 

dalam delapan tahun terakhir ini telah berusaha untuk mengoptimalkan upaya 

perdamaian (mediasi) dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan 
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lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di 

pengadilan.6 

Namun hal ini masih dirasa belum optimal, karena kesadaran para 

pihak yang tidak begitu mementingkan perdamaian, serta hakim atau mediator 

yang dinilai kurang optimal dalam mendamaikan pihak-pihak di suatu 

sengketa. Entah itu karena belum mendapatkan sertifikasi mediator sebagai 

bukti bahwa seorang mediator memiliki keterampilan khusus dalam 

melakukan mediasi atau praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung 

memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di 

depan persidangan. Hal ini terbukti dari 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. 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa mediator (hakim) memiliki peran 

yang sangat penting, tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama 

yang belum memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat 

mempengaruhi kuwalitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk 

itu penting untuk penulis melakukan penelitian, Baagaimana Peran Mediator 

(Hakim) menunjang efektivitassnya Mediasi di Pengdilan Agama. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Efektivitas Peran Hakim Sebagai 

                                                 
6 Ainal Mardhiah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 
2008,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, (April,2011), hal. 155-156. 
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Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di 

Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2015-2017”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan hakim mediator dalam menunjang tingkat 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2015-

2017? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan 

mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2015-2017?  

3. Apakah perlu sertifikasi bagi hakim mediator untuk meningkatkan 

jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran hakim mediator dalam 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2015-

2017. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihdapai 

oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Karangayar tahun 2015-2017. 



7 
 

 
 

3. Untuk mengetahui perlu tidaknya sertifikasi bagi hakim mediator 

dalam meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama 

tentang penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan 

Agama Karanganyar. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan 

bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik 

Hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam proses mediasi. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris, yakni mediation yang 

berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai 

penengah atau penyelesaian sengketa secara menegahi, yang 

menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.7 

                                                 
7 Prof Dr. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: PT. Kencana, 2005), hal. 175. 
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Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

pengadilan mendefinisan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator. 

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediasi 

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

Dalam proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para 

pihak menghendaki lain. Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi 

pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para 

pihak. Pada proses mediasi ini para pihak dan / atau kuasa hukumnya 

wajib datang dan menempuh mediasi, dalam hal ini yang dimkasud 

dengan para pihak adalah orang-orang atau subjek hukum yang 

bersengketa yang membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk 

memperoleh penyelesaian. Dalam mediasi juga harus terdapat mediator 

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 

untuk mencapai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus 

atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari para pihak. Walaupun 

demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya 

dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. 

Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan 
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untuk memaksa, mediator memiliki kewajiban untuk bertemu dan 

mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari masukan 

mengenai pokok permasalahan dalam suatu sengketa. Mediator harus 

mampu menciptakan suasa dan kondisi yang kondusif untuk terciptanya 

suatu kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk 

memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).8 Tentunya 

setiap mediator dalam menyelesaikan perkara-perkaranya tak luput dengan 

kendala-kenala yang dialami oleh mediator itu sendiri. 

Setiap mediator wajib memiliki ataupun mempunyai sertifikat 

mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan telah dinyatakan lulus 

dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah 

angung atau lembaga yang memperoleh. Berdasarkan surat keputusan 

pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator 

dalam hal tidak ada atau terdapat kekurangan/keterbatasan jumlah 

mediator. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan 

meneliti dan sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian data primer dilapangan. 

                                                 
8 Gunawan dkk, Op.Cit., hal. 36-37. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian deskriptif. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.9 Sehingga dapat 

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

efektifitas peran hakim sebagai mediator dalam upaya penyelesaian 

sengketa melalui mediasai di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 

2015-2017. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan 

Agama Karanganyar. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan 

bahwa 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 Karanganyar.  

                                                 
9 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rinek Cipta), hal. 23. 
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh 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) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

3) HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg 

4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

5) Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

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. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang 

dimaksud metode studi kepustakan 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 diatrik kesimpulan spesifik yang 

mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permaslahan 

penelitiannya, dan akan diperoleh informasi empirik yang spesifik 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian..10 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 Karanganyar. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika 

deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum 

menjadi kusus yang bersifat khusus atau individual.11 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 melakukan identifikasi bahan hukum yang 
                                                 
10 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 
hal. 117. 
11 Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 
Banyumedia Publishing), hal. 242. 
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merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk 

melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau cara 

seleksi. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klasifikasi 

bahan hukum yang dilakukan secara logis dan sistematis. Dan langkah 

terakhir adalah dengan melakukan interprestasi dan konstruksi bahan 

hukum yang merupakan langkah analisis bahan hukum yang bertujuan 

untuk menafsirkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder. 

 

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: 

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 dan dasar hukum mediasi, pengertian dan jenis mediator, peran 

dan fungsi mediator, proses dan tahapan mediasi berdasarkan Perma No. 1 

tahun 2016, dan manfaat mediasi. 

BAB III berisi tentang hasil peneltian dan pembahasan, dalam bab 

ini penulis akan memaparkan mengenai sejarah Pengadilan Agama 
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Karanganyar, peran hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Karanganyar, analisis efektivitas peran hakim mediator 

dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Kendala-

kendala yang dihdapai oleh hakim mediator, perbandingan mediasi di 

negara lain, serta pendapat hakim atau hakim mediator mengenai 

sertifikasi bagi hakim mediator untuk meningkatkan jumlah keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar. 

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan 

saran terhadap permasalahan yang dikaji. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




