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MEDIASI  SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses mediasi sengketa ekonomi 

syariah, dan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam 

penyelesaiaan sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua cara penyelesaiaan, 

yang pertama melalui Litigasi atau proses penyelesaiaan sengketa di pengadilan 

dan yang kedua melalui Non-Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangatlah di anjurkan, 

karena di samping untuk mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan membuat para pihak yang bersengketa 

tidak ada yang merasa kalah dan tiidak ada yang merasa menang. Sehingga timbul 

kerukunan di masyarakat. Salah satu penyelesaian di luar pengadilan adalah 

dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi antara dua pihak yang 

bersengketa untuk mencari solusi atas permasalahan sengketa mereka yang 

dibantu oleh pihak ketiga ynang tidak memihak salah satu pihak yang disebut 

dengan istilah mediator. Perdamaian juga diamanatkan oleh pasal 130 HIR/154 

RBg, dalam pasal tersebutkan memerintahkan hakim untuk mengusahakan 

perdamaiaan antara dua pihak yang bersengketa. Kemudian Mahkamah Agung 

membuat PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian di perbarui dengan 

PERMA  Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang isinya 

mewajibkan perkara sebeleum di periksa dan di putus harus dilakukan mediasi 

terlebih dahulu. 

Kata Kunci: mediasi, model penyelesaian sengketa, ekonomi syariah 

Abstract 

The purpose of this study is to explain the process of mediating sharia economic 

disputes, and to understand the effectiveness of mediation in the settlement of 

sharia economic issues. The study was conducted at a surakarta religious court. In 

order to resolve the issue of sharia, the first means by litigation, the first by 

litigation, the first by non-litigation, or the second by non-litigation or non-

litigation settlement. To settle disputes outside the court is greatly encouraged, 

because aside from reducing the issue going to court, an appeal outside court 

leaves the parties feeling defeated and no one feeling victorious.And so there is 

harmony in the society. One solution outside the court is by way of mediation. 

Mediation is a negotiated process between the two parties to find a solution to 

their dispute raised by the third party. Peace has also been mandated by article 130 

hir /154 RBG, in the last chapter, the judge to attempt a peace between the two 

sides of the dispute. The Supreme Court then renewed its value as number 1 in 

2008 with the new order number 1 in 2016 on a trial mediation procedure in 

which the court required that a pre-trial investigation and termination be 

performed first. 

Keywords: mediation, settlement model, sharia economy 
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1. PENDAHULUAN

Lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada akhirnya menuntut 

perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. lebih dari itu, kehadiran 

sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut 

perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankkan saja, tetapi 

berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur  institusi 

lain, misalnya lembaga peradilan (Mujahidin, 2010). 

Pada perkara perdata termasuk didalamnya sengketa ekonomi syariah 

sebelum memasuki tahap persidangan, harus didahului dengan mediasi, sesuai 

dengan ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg. Hal tersebut mengenai 

kewajiban melakukan mediasi sebelum sengketa masuk tahap persidangan. Hal itu 

juga di atur dalam Perma no 1 tahun 2016. 

Sebenarnya sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah mempraktikan 

mediasi dalam penyelesaiaan konflik atau sengketa, sebab mereka percaya bahwa 

dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam 

kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan 

yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah penyelesaiaan konflik atau 

sengketa secara damai, bahkan telah dilakukan berabad-abad yang lalu. 

Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaiaan perkara secara damai telah 

mengantarkan kepada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan 

terpeliharanya dari nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.  

Bahkan mediasi merupakan metode penyelesaiaan sengketa yang berkembang 

pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penyelesaiaan 

perkara masyarakat secara cepat dengan menjujung tinggi kebersamaan dan tidak 

merampas atau menekan kebebasan individual (Bachro dan Fariana, 2016). 

 Dalam islam juga telah lama dikenal penyelesaiaan sengketa dengan jalur 

damai, hal itu dikenal dengan istilah sulh. Sulh sendiri memiliki makna suatu 

proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri 

pekara mereka secara damai. Al-Qur’an dan Nabi Muhammad menganjurkan para 

pihak yang bersengketa menempuh jalur sulh dalam penyelesaian sengketa, baik 
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di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulh dianggap mampu 

memuaskan para pihak, karena tidak ada pihak yang merasa di kalahkan. Oleh 

karenanya hakim harus senantiasa mengupayakan jalur damai (islah), karena jalur 

damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengekhirinya dengan atas 

kehendak kedua belah pihak yang bersengketa (Abbas, 2009). 

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk 

mengintegrasikan mediasi kedalam proses peradilan dengan cara mengoptimalkan 

lembaga mediasi yang bertujuan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah 

yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses 

mediasi sengketa  ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, 2) Bagaimana 

efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Surakarta. 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu: 1) Untuk menjelaskan proses 

mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, 2) Untuk 

mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Surakarta. Adapun manfaat bagi penelitian berupa: 1) 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat 

mengenai Mediasi sebagai Model Penyelesaiaan Sengketa Ekonomi Syariah, 2) 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum terkait 

mediasi dalam penyelesaiaan sengketa ekonomi syariah, 3) Memberikan 

pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, 4) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dari hasil penelitian 

ini mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaiaan sengketa ekonomi syariah 

di Pengadilan Agama Surakarta. 

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pada penelitian hukum 

yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan 
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penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta yang tampak. Dengan demikian tujuanya agar dapat memberikan data yang 

teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang proses mediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis data penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang diambil langsung dari 

sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Pengadilan 

Agama Surakarta, berkaitan dengan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, dan data sekunder, dalam 

penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap 

atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung 

dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan 

perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. 

Metode Pengumpulan Data meliputi: Studi Kepustakan, penelitian 

lapangan(wawancara), kemudian Metode analisis data penelitian menggunakan 

metode diskriptif kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta 

3.1.1 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa 

Prosedur  mediasi di Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan data yang didapat 

penulis dari bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta terbagi menjadi 4 

(empat) garis besar, yaitu Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi 

Mencapai Kesepakatan, dan Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan. 

Pada tahap pertama yaitu tahap pra mediasi pada hari sidang pertama yang 

dihadiri kedua belah pihak. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh 

mediasi. Kemudian Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk 

memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim 

menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian 

para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari 
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Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka 

waktu yang ditentukan para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang 

dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa 

pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator. Pada pasal 17 ayat (1) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para  

Pihak, Hakim  Pemeriksa  Perkara  mewajibkan  Para Pihak untuk menempuh 

Mediasi”. Pada  pasal 20 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda 

proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh 

Mediasi”. Pada  pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Hakim Pemeriksa Perkara wajib 

menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak”. ”. Pada  pasal 19 ayat (1) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang 

tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”. Pada  pasal 20 ayat (3) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, 

“Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan”. 

Pada tahap pertama yaitu tahap Pra Mediasi yang di dapatkan penulis dari 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dapat disimpulkan bahwa tahap Pra 

Mediasi telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1), pasal 20 ayat (7), pasal 

17 ayat (6), pasal 19 ayat (1) , dan pasal 20 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Pada tahap kedua yaitu tahap Proses Mediasi dalam waktu paling lama 5 

hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah 

ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan 

resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi 

berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau 

ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan 
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Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator 

dapat melakukan Kaukus. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah 

Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali 

berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah 

disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Pada pasal 24 ayat (1) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan 

Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator”. Pada pasal 24 ayat (2) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi”. Pada pasal 14 huruf f 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas: menyusun 

jadwal Mediasi bersama Para Pihak”. Pada pasal 14 huruf e PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “menjelaskan 

bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa 

kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Pada pasal 32 ayat (1) huruf b PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, 

“Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan 

memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam 

hal:Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e”. 

Pada tahap kedua yaitu tahap Proses Mediasi yang di dapatkan penulis dari 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dapat disimpulkan bahwa tahap Proses 

Mediasi telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 

14 huruf f, pasal 14 huruf e, dan pasal 32 ayat (1) huruf b PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Pada tahap ketiga yaitu tahap Mediasi Mencapai Kesepakatan jika mediasi 

menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan 

ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa 
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Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau 

kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim 

pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan 

perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 

kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Apabila para 

pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta 

perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula 

yang menyatakan perkara telah selesai. Pada pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Jika Mediasi 

berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib 

merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang 

ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator”. Pada pasal 27 ayat (3) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, 

“Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan 

Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan 

Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang 

dicapai”. Pada pasal 27 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Mediator wajib melaporkan secara tertulis 

keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan 

Kesepakatan Perdamaian”. Pada pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Para Pihak melalui 

Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa 

Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian”. Pada pasal 27 ayat (4) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian 

dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat 

pencabutan gugatan”. 

Pada tahap ketiga yaitu tahap Mediasi Mencapai Kesepakatan yang di 

dapatkan penulis dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dapat 

disimpulkan bahwa tahap Mediasi Mencapai Kesepakatan telah sesuai dengan 

ketentuan pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (3), pasal 27 ayat (6), pasal 27 ayat (4), 
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pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

Pada tahap keempat yaitu tahap Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan jika 

Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara 

tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut 

kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara 

tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan 

Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses 

mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Pada 

pasal 32 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan menyebutkan, “Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil 

mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim 

Pemeriksa Perkara”. Pada pasal 33 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Pada tiap tahapan 

pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau 

mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan”. Pada pasal 35 

ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

menyebutkan, “Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, 

pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara”. 

Pada tahap keempat yaitu tahap Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan 

yang di dapatkan penulis dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dapat 

disimpulkan bahwa tahap Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan telah sesuai 

dengan ketentuan pasal 32 ayat (1), 33 ayat (1), dan pasal 35 ayat (3) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

3.1.2 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana 

Dalam gugatan sederhana perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. 

Dalam usaha perdamian dilakukan juga oleh hakim tunggal yang memeriksa dan 

memutus perkara tersebut. Dalam usaha perdamaian Hakim tersebut bertugas 

mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada 

para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan dengan 
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memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 25 hari. Pada pasal 1 

angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana menyebutkan, “Hakim adalah Hakim tunggal”. Pada pasal 5 ayat (2) 

huruf f PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana menyebutkan, “pemeriksaan sidang dan perdamaian”. Pada pasal 5 

ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana menyebutkan, “Penyelesaiaan gugatan sederhana paling lama 25 (dua 

puluh lima) hari sejak sidang pertama”.  

 Pada perdamaian gugatan sederhana yang di dapatkan penulis dari hasil 

wawancara dengan Dra. Hj. Chairiyah salah satu hakim Pengadilan Agama 

Surakarta dapat disimpulkan bahwa Pada perdamaian gugatan sederhana telah 

sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3, pasal 5 ayat (2) huruf f, dan pasal 5 ayat 

(3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. 

3.2 Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Surakarta 

Terkait efektivitas mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Surakarta, kita perlu melihat terlebih dahulu laporan hasil 

mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta yang 

didapatkan penulis dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta.  

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa mediasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Surakarta kesemuanya mengalami kegagalan. Pada 

perkara nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska dengan Penggugat Basuki. SE melawan 

Tergugat PT. Bank Muamalat Indonesia dengan mediator Dra. Hj. Chairiyah, 

tidak tercapainya kesepakatan dikarenakan pihak penggugat menghendaki obyek 

jaminan jangan dilelang, tetapi memberikan tanah selain obyek jaminan untuk 

dilelang guna melunasi angsuran yang belum dibayar penggugat kepada tergugat 

atas pembiayaan murabahah yang diterima penggugat, karena obyek jaminan 

merupakan tanah milik orang tua penggugat sehingga penggugat keberatan 

apabila obyek jaminan tersebut dilelang dan menukarnya dengan tanah miliknya. 

Akan tetapi pihak tergugat tidak bisa melelang benda yang bukan menjadi obyek 
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jaminan. Hal itu yang menyebabkan mediasi perkara ini gagal. Sedangkan pada 

perkara nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Ska dengan Penggugat Kustanto bin Jaimo 

Radi Suharjo melawan Tergugat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Urip Sumoharjo 

dengan Mediator Dra. Hj. Chairiyah kesepakatan tidak tercipta karena penggugat 

tetap pada kehendaknya menolak tanahnya yang menjadi obyek jaminan atas 

pembiayaan murabahah yang ia terima dari tergugat di lelang oleh tergugat. Dan 

tergugat tetap pada kehendaknya untuk menjual obyek jaminan untuk menutup 

angsuran yang tidak bisa dibayar oleh penggugat. 

Menurut keterangan salah satu mediator pada Pengadilan Agama Surakarta 

kegagalan mediasi disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antar para pihak 

yang bersengketa. Para pihak tetap pada pendirianya masing-masing tanpa mau 

sedikitpun mengalah untuk mencari solusi atas sengketa yang terjadi, padahal dari 

pihak mediator telah berupaya menasehati dan memberikan solusi kepada para 

pihak, akan tetapi para pihak tetap pada pendirianya masing-masing.   

Menurut Munir Fuady mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melaului 

pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah 

sengketa tersebut yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa, 

pihak ketiga tersebut disebut dengan istilah mediator (Sudiarto, 2013). Sedangkan 

efektif menurut KBBI adalah dapat membawa hasil, berhasil guna. Dapat 

disimpulkan bahwa tujuan mediasi adalah menemukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah sengketa. 

Menurut kesimpulan penulis mediasi dalam sengeketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama Surakarta belum efektif untuk mengurangi atau menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. Tapi mediasi mampu 

memberikan wawasan kepada para pihak yang bersengketa terkait kesalahan 

masing-masing pihak yang menyebabkan timbulnya sengketa ekonomi syariah 

antara para pihak yang bersengketa. 

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika 
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Serikat. Konsep ADR muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat di 

Amerika terhadap sistem pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama 

karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya 

yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan 

keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. 

Amerika Serikat bahkan telah menerapkan Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan pada perkara pidana. Konsep tersebut di kenal dengan istilah plea 

bargaining system. Dalam plea bargaining system juga menggunkan cara-cara 

dalam hukum perdata. Perbedaan dengan perkara perdata yaitu dalam plea 

bargaining system yang melakukan negosiasi adalah penuntut dengan penasehat 

hukum, tanpa melibatkan korban (Raharjo, 2008). 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mengurangi 

penumpukan perkara di pengadilan. Mahkamah Agung Singapura menempuh 

empat strategi dalam mengurangi tunggakan perkara dengan cara  mediasi, 

arbitrase. Selain itu juga membagi beban hakim ke pejabat peradilan non hakim 

untuk perkara-perkara yang bersifat rutin (Amarini, 2016). 

Masyarakat Indonesia sebenarnya telah lama menganut budaya 

penyelesaian konflik secara musyawarah. Berbagai suku bangsa di Indonesia 

mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat 

Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat, dan 

masyarakat Sulawesi Selatan (Raharjo, 2010). 

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah mempraktikan mediasi 

dalam penyelesaiaan konflik atau sengketa, sebab mereka percaya bahwa dengan 

melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang 

harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sejarah penyelesaiaan konflik atau sengketa secara 

damai, bahkan telah dilakukan berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia 

merasakan penyelesaiaan perkara secara damai telah mengantarkan kepada 

kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya dari nilai-nilai 
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kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.  Bahkan mediasi merupakan metode 

penyelesaiaan sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak 

tiga dasawarsa terakhir. Penyelesaiaan perkara masyarakat secara cepat dengan 

menjujung tinggi kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan 

individual. 

Dalam agama islam sendiri juga telah lama dikenal penyelesaian sengketa 

dengan musyawarah agar terciptnya perdamaian. Hukum  Islam  mengenal  istilah  

Ishlah  yang  berarti  perdamaian.  Ibnu  Manzūr  maupun Ibrāhīm  Mazkūr  

berpendapat,  ishlah  adalah  mengakhiri  permusuhan,  sedang  Sayyid  Sabiq 

menerangkan  bahwa  iṣlāḥ merupakan  suatu  jenis  akad  untuk  mengakhiri  

permusuhan  antara  dua orang yang sedang bermusuhan (Surya, 2015). 

Dalam islam penyelesaiaan sengketa dengan jalur damai dikenal dengan 

istilah sulh. Sulh sendiri memiliki makna suatu proses penyelesaian sengketa di 

mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri pekara mereka secara damai. Al-

Qur’an dan Nabi Muhammad menganjurkan para pihak yang bersengketa 

menempuh jalur sulh dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan 

maupun di luar pengadilan. Sulh dianggap mampu memuaskan para pihak, karena 

tidak ada pihak yang merasa di kalahkan. Oleh karenanya hakim harus senantiasa 

mengupayakan jalur damai (islah), karena jalur damai akan mempercepat 

penyelesaian sengketa dan mengekhirinya dengan atas kehendak kedua belah 

pihak yang bersengketa (Abbas, 2009). 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi berdasar ketentuan 

pasal 2 PERMA Nomor 14 tahun 2016 dapat di selesaikan dengan dua cara, yaitu 

acara biasa atau dengan gugatan sederhana. Dalam gugatan sederhana berdasarkan 

ketentuan PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana mengatur bahwa Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut 

harus mengupayakan perdamaian. Dalam acara biasa setiap perkara wajib 

menempuh proses mediasi yang di pimpin oleh mediator yang bukan merupakan 
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Hakim pemeriksa perkara tersebut, hal tersebut di atur dalam PERMA Nomor 1 

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Prosedur atau tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta telah di 

bahas penulis dalam BAB III, dan dapat di tarik kesimpulan bahwa Prosedur atau 

tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan ketentuan 

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Sedangkan mengenai Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah di bahas penulis dalam 

BAB III. Munir Fuady menjelaskan, bahwa mediasi adalah salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah 

melaului pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan 

pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi untuk menyelesaikan 

masalah sengketa tersebut yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang 

bersengketa, pihak ketiga tersebut disebut dengan istilah mediator. Sedangkan 

efektif menurut KBBI adalah dapat membawa hasil, berhasil guna. Dapat 

disimpulkan bahwa tujuan mediasi adalah menemukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah sengketa. 

Menurut kesimpulan penulis mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama Surakarta belum efektif untuk mengurangi atau menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. Hal tersebut di buktikan 

dengan data laporan hasil mediasi yang di dapat penulis dari Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Surakarta yang kesemuanya menerangkan bahwa mediasi 

gagal mencapai perdamaiaan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran sebagai 

berikut: Mahkamah Agung sebaiknya dapat memperbaiki lagi PERMA terkait 

Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga diharapkan Mediasi dapat lebih efektif 

lagi dalam menyelesaikan sengketa keperdataan atau lebih khususnya sengketa 

ekonomi syariah, 
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Mediator diharapkan memimpin mediasi dengan tetap memperhatikan dan 

menerapkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA yang mengatur Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, sehingga diharapkan mediasi dapat terlaksana secara 

optimal. Dalam Mediasi sengketa ekonomi syariah, mediator diharpkan mampu 

menasehati dengan menekankan prinsip-prinsip dalam agama Islam sehingga 

diharapkan para pihak menyadari bahwa konflik di dalam agama Islam sangatlah 

tidak di anjurkan dan perdamian sangat diharapkan. Kepada Masyarakat Indonesia 

diharapkan lebih memahami bahwa penyelesaian sengketa atau konflik yang 

terjadi akan lebih baik jika diselesaikan dengan jalur damai. 
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