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BAB III  

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEDIASI 

 

A. Mediasi dan Mediator  

1. Mediasi dan Mediator dalam  Hukum Islam  

Dalam Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dikenal 

dengan istilah tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya. 

Istilah ini secara literatur berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau 

juru damai. Sedangkan secara terminologi yaitu pengangkatan seorang 

atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang 

bersengketa, guna menyelesaiakan sengketa yang mereka perselisihkan 

secara damai.
35

 

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam  QS : An – Nisa (4) : 

35 yang berbunyi : 

                         

                         

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-

laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua 

orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 
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Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
36

 

Dalil diatas menjadi penguat munculnya Badan Penasihat 

Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) dalam hal persoalan di 

Peradilan Agama. Kehadiran BP4 di ruang lingkup Peradilan Agama 

adalah bagian dari alat untuk mewujudkan pranata tahkim dalam bentuk 

organisasi, yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat sebagai juru damai 

dalam kegiatan penasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian bagi 

pasangan suami istri yang beragama Islam.
37

 

Dalam perkembangannya, dalil tersebut juga dijadikan sebagai 

rujukan pelaksanaan tahkim dalam Islam sebagai tempat berlindungnya 

dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta rela 

menerima keputusan yang bertujuan menyelesaikan persengketaan 

mereka. Pernyataan tersebut menggambarkan pemilihan dan pengangkatan 

seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah 

pihak yang terlibat persengketaan dikarenakan belum ada qadli atau hakim 

yang diangkat penguasa/pemerintah.  

Dalam keadaan belum ada qadli atau hakim yang diangkat oleh 

penguasa/pemerintah, maka penyelesaian sengketa antara para pihak 

diserahkan kepada seorang muhakkam berdasarkan kesepakatan dan 

mereka wajib menaati keputusan muhakkam tersebut. Muhakkam dapat 

bertindak sebagai mediator ataupun arbiter untuk menyelesaikan sengketa. 
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Periode tahkim ini dapat diduga merupakan embrio awal pertumbuhan 

peradilan syariah di Indonesia.
38

 

Muhakkam berasal dari Bahasa Arab Alhakamu yang berarti wasit, 

pendamai atau juru tengah. Hakam atau juru damai dalam tahkim dapat 

terdiri dari satu orang atau lebih. 

Tujuan akhir yang hendak dicapai dari proses tahkim adalah 

terjadinya islah. Kata islah berasal dari bahasa arab اإلصالح, bentuk 

masdar (infinitif) dari akar kata إصالحًا-يصلح-أصلح, yang diambil dari 

komponen dasar ح-ل-ص  . 

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik secara pribadi maupun 

sosial. Jika dihubungkan dengan firman Allah dalam Surah An – Nisa (4) : 

35 terdapat gambaran bahwa islah merupakan kewajiban umat Islam baik 

secara personal maupun sosial. Namun tentunya Islah disini bergantung 

pada kesadaran dan posisi masing-masing kedua belah pihak dan sikap 

kooperatif selama masa perdamaian hingga tercapai tujuan. Maka dapat 

difahami bahwa keberhasilan sebuah alternatif penyelesaian bergantung 

pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku 

selama proses sedang berlangsung. 

2. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan Indonesia 

Menurut Kamus Bahasa Inggris John M. Echols mediasi berasal 

dari kata „‟mediation‟‟, yang artinya penyelesaian sengketa yang 
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melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesai sengketa, yang 

menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.
40

 

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia mediasi adalah proses 

pengikutsertaan pihak ketiga dipenyelesaian suatu perselisihan, yang 

kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang memberi 

keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
39

 Maka dapat 

disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya melibatkan pihak ketiga dalam 

penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan, dan  kedudukannya hanya 

sebagai penasehat atau penengah.  

Mediasi merupakan bagian dari tahapan penyelesaian perkara. 

Karakteristik mediasi itu melalui tahapan – tahapan / proses yang panjang 

disertai dengan menitikberatkan terhadap kesadaran para pihak akan 

keuntungan dan kerugian dari persengketaan tersebut. Yang 

membedakannya dengan karakteristik acara perdata lainnya adalah dari 

segi tahapan – tahapan / proses penyelesaiannya itu sarat akan proses yang 

menitikberatkan terhadap egoism para pihak yang akan memenangkan 

perkaranya, terkadang demi memenangkan perkaranya menghalalkan 

segala cara, terlepas memiliki hak terhadap objek sengketa atau tidak, 

yang penting memenangkan perkara tersebut.
40
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Ada beberapa batasan mengenai mediasi yang dikemukakan oleh 

para ahli.
41

 Rachmadi Usman dalam bukunya Pilihan Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan mengutip perkataan Christopher W. Moore 

bahwasanya: 

”Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi 

oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan 

merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak 

ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia 

bertugas untuk membantu pihak – pihak yang bertikai agar secara 

sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing – masing 

pihak dalam sebuah persengketaan” 

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mengatakan bahwa: “mediasi adalah 

salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan 

menggunakan jasa seorang  mediator atau penengah; sama seperti 

konsiliasi”. 

Dalam kaitannya dengan mediasi, Pasal 6 ayat (3) Undang – 

Undang Arbitrase menyatakan:  

“dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) 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”
42

 

Dari beberapa rumusan mediasi di atas, dapat disimpulkan mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan 
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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. 
43

 

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad – abad yang lalu. 

Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai 

telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, 

seimbang, dan terpeliharanya nilai – nilai kebersamaan (komunitas) dalam 

masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka 

secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak 

merampas  atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, 

sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau 

sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus – 

menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. 
44

 

Pada masa ini, penyelesaian konflik atau sengketa dalam 

masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan”
45

 yang menguntungkan 

kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian 

sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku 

pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka 

hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa 
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depan, dengan mengakomodasi kepentingan – kepentingan mereka secara 

berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak 

(walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah 

dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan di 

luar pengadilan. 
46

 

Musyawarah mufakat adalah bagian nilai filosofi bangsa yang 

dijelmakan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Nilai tertinggi ini 

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah 

peraturan perundang – undangan di bawahnya. Walaupun dalam 

masyarakat tradisional di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa 

melalui musyawarah mufakat telah diterapkan dalam menyelesaikan 

konflik – konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori 

penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di 

negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik 

secara kooperatif.
47

 

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang 

digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar jalur 

pengadilan. Nilai musyawarah ini terkonkretkan dalam sejumlah bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa, termasuk dalam bagian ini adalah 

mediasi.   
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Pada awalnya pelaksanaan mediasi bukan termasuk kedalam 

bagian dari pelaksanaan hukum acara perdata, namun terjadinya 

penumpukan perkara di pengadilan serta proses perkara yang satu belum 

selesai, sudah datang lagi perkara baru yang datang ke pengadilan. Maka 

terjadi pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, 

untuk mengefektifkan dan mengatasi masalah penumpukan perkara di 

pengadilan.
48

 

Seharusnya orientasi mediasi tersebut diarahkan bukan hanya 

sekadar mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, yang 

menyebabkan lamanya kepastian untuk mendapatkan keadilan, melainkan 

untuk litis finiri oportet (setiap perkara harus ada akhirnya), sehingga 

mediasi adalah cara mendamaikan untuk mengakhiri perkara, meskipun 

dalam pelaksanaan mediasi tidak selalu berhasil, yang pada akhirnya harus 

melalui proses litigasi juga yang menghasilkan putusan mengadili para 

pihak, dengan status pihak yang menang dan pihak yang kalah. 
49

 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menjadikan 

mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi 

bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada 

pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam 

hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg.
50

 Dalam hal ini terdapat 

juga unsur penegasan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke 

                                                             
48

 Hilman Maulana Yusuf, Op.Cit, hlm. 47. 

 
49

 Ibid., hlm. 48. 

 
50

 Syahrizal Abbas, Op.Cit, hlm. 306. 



 41 

pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui 

perdamaian dengan bantuan mediator. 
51

 Artinya penggunaan mediasi 

untuk penyelesaian sengketa yang telah diajukan ke Pengadilan bersifat 

wajib (mandatory). 

Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan 

mengikat hakim. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi 

pada hari sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh para pihak. 

Pelaksanaan mediasi penting dalam proses beracara, namun ketidakhadiran 

tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim atau kuasa 

hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung atau 

aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban dalam menjalankan 

mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara.  

Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih mediator 

yang disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar pengadilan. 

52
Mediator adalah pihak ketiga yang masuk dan melibatkan diri dalam 

sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para 

pihak dalam menyelesaikan sengketa secara secara damai.
53

 

Mediator adalah pihak netral yang terlibat dalam sebuah proses 

sengketa. Secara sederhana kata „netral‟ berkaitan dengan kapasitas dan 

posisi seorang mediator yang  tidak memiliki hubungan atau kepentingan 
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dengan para pihak sehingga dalam proses penyelenggaraannya akan 

menjadi seimbang atau tidak memihak kepada salah satu pihak.  

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu 

katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, 

agen realitas, dan sebagai kambing hitam (scapegoat)
54

. Fungsi sebagai 

“katalisator” diperlihatkan dengan kemampuan untuk mendorong lahirnya 

suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak 

dan bukan malah sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah 

pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Sebagai “pendidik” 

dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi prosedur kerja, 

keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai 

“penerjemah” mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan 

usulan pihak satu kepada pihak yang lainnya dengan bahasa atau ungkapan 

yang enak didengar oleh pihak lainnya tanpa mengubah maksud dan 

sasaran yang hendak dituju. Sebagai “narasumber” mediator harus mampu 

dan berusaha untuk mendapatkan serta mendayagunakan informasi yang 

tersedia. Sebagai “penyandang berita jelek” mediator harus menyadari 

bahwa para pihak berada dalam proses perundingan yang tak jarang dapat 

bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan 

ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.  Sebagai “agen 

realitas” mediator harus memberitahu dan memberi pengertian secara terus 
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terang kepada satu atau para pihak bahwa sasarannya tidak masuk akal 

untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sebagai “kambing 

hitam” mediator harus siap menjadi para pihak yang akan dipersalahkan 

apabila orang–orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas 

terhadap prasyarat – prasyarat dalam kesepakatan.
55

 

Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan 

terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi 

membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa. 

Keberhasilan mediator dalam menjalankan perannya bergantung pada 

pengalaman kemampuan dan integritas nya, karena apabila sikap itu 

terdapat pada mediator maka akan terjadi keefektifan proses negosiasi di 

antara para pihak yang bersengketa.
56

  

Para hakim mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada 

prinsipnya harus memiiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah 

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.
57

 Mahkamah Agung 

berpandangan bahwa sertifikasi mediator perlu sebagai salah satu upaya 

penjaminan mutu fungsi mediator, namun  dalam keadaaan dan situasi 
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tertentu ketentuan ini dapat disimpangi karena upaya mediasi tidak boleh 

ditunda hanya karena ketiadaan sertifikat.  

Kecendrungan ini tampak dari adanya ketentuan-ketentuan, bahwa 

pada asasnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib 

memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan”. 

Namun akan berlaku pengecualian apabila jika dalam wilayah hukum 

Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, advokat, akademisi 

hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat 

mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang berwenang 

menjalankan fungsi mediasi.
58

 

Adanya pengecualian terhadap asas bahwa tiap orang yang 

menjalankan fungsi mediator harus memiliki sertifikat dapat dipahami 

karena pertimbangan praktis dan semangat untuk mendorong upaya 

perdamaian para pihak. 
59

 

Pada akhirnya, keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh 

seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan 

kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan 

memegang kendali proses dengan strategi – strategi yang ampuh dan 

mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang 

efektif antara lain: 

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat 

perencanaan; 
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2. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan; 

3. Kemampuan mengekspresikan pikiran – pikiran secara verbal; 

4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih, dan cepat dalam kondisi di   

bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas); 

5. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, 

menyederhanakan, reformulasi, refrase, mensistemasikan); 

6. Intelegensia umum dan keterampilan dalam mengambil keputusan; 

7. Integritas; 

8. Kemampuan mempengaruhi; 

9. Sabar; 

10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayan dari lawan;
60

 

 

B. Dasar Hukum Mediasi  

1. Landasan Religius Normatif 

a. Al – Qur‟an  

Al – Qur‟an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang 

terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia 

sebagai khalifahnya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, 

karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. 

Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan 

merujuk pada sejumlah ayat Al – Qur‟an.
61
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Ayat Al – Qur‟an menawarkan proses penyelesaian sengketa 

dengan jalan tahkim untuk mewujudkan perdamaian (islah – sulh) di 

hadapan Mahkamah. Sulh adalah berakhirnya sengketa dimana para 

pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al – 

Qur‟an dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan pihak yang 

bersengketa menempuh jalur sulh untuk mengakhiri sengketa, baik di 

depan pengadilan maupun di luar pengadilan. 
62

 Sulh  memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam 

menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat 

pada pengajuan alat bukti.  

Anjuran Al – Qur‟an dan Nabi Muhammad SAW memilih sulh 

sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada 

pertimbangan, bahwa sulh dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada 

pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa 

mereka. 

Keberadaan sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian 

sengketa telah diterangkan dalam Al – Qur‟an.  Sebagaimana 

termaktub dalam Al – Qur‟an Surah An-Nisa‟ (4) : 114 yang 

berbunyi:    
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Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 

mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh 

(manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau 

Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan 

Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 

keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya 

pahala yang besar.
63

 

 

Dalam Firman Nya yang lain, Surah An – Nisa (4) : 128 Allah 

menyatakan bahwa: 

                     

                        

                    

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 

tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 

keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, 

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul 

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 

nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
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Quiraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan: dan 

jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 

suaminya, berupa keangkuhan yang mengakibatkan suami 

meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau 

hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang 

menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, 

baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang 

pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat 

mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, 

misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian 

haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal 

selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun 

yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu 

dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat 

buruk, karena itu hilangkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan 

mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu 

melakukan dengan baik bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni 

memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan 

sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau 

perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini 

dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
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b. Hadis Nabi  

Landasan Filosofis tentang penyelesaian konflik melalui 

mediasi pernah dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah SAW, baik 

sebelum menjadi Rasul maupun setelah diangkat menjadi Rasul. 

Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam 

peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kejadian ini merupakan konfilik 

yang potensial mengarah kepada kekerasan dan pertumpahan darah. 

Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke 

Mekkah sebagai pemenang dan pemimpin politik yang berkuasa, 

setelah bermukim di Madinah setelah hijrah dari Mekkah. Nilai dan 

strategi penyelesaian sengketa dapat diidentifikasi dari tindakan Nabi 

Muhammad SAW pada peristiwa ini yaitu sikap beliau sebagai 

pemimpin politik yang sedang berkuasa menanamkan sikap negosiasi, 

kompromi, memposisikan sama para pihak serta menghargai 

kesepakatan. Nabi Muhammad SAW telah melakukan negosiasi 

dengan pimpinan kaum kafir Quraisy agar mereka bersedia dengan 

kaum muslimin yang diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi 

Muhammad SAW telah berusaha meyakinkan kaum kafir Quraisy 

agar bersedia duduk satu meja dengan kaum Muslimin, walaupun 

sebelum nya dua kelompok ini saling bertikai. Dalam mediasi 

kemampuan meyakinkan para pihak yang bersengketa untuk bersedia 
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duduk bersama merupakan langkah yang menentukan keberhasilan 

proses mediasi selanjutnya. 
66

 

Sebagaimana dinyatakan dalam Hadis Riwayat Abu Daud 

pada kitab: Al – Manasik, Bab Al – Muhrim Yahmilus Silaah yang 

berbunyi : 

ٌَْثِزُّي، َحَّدَثٌَا َأِتي، َحَّدَثٌَا ُشْعَثُة، َعْي َأِتي ِإْسَحاَق،  َحَّدَثٌِي ُعَثْيُّد اهلِل ْتُي ُهَعاٍذ اْلَع

َقاَل: َسِوْعُت اْلَثَزاَء ْتَي َعاِسٍب، َيُقُْل: َكَتَة َعِلُي ْتُي َأِتي َطاِلٍة الُصْلَح َتْيَي الٌَِثِي 

َْْم اْلُحَّدْيِثَيِة، َفَكَتَة:  ََّتْيَي اْلُوْشِزِكيَي َي ََّسَلَن   َِ َِ »َصَلى اهلُل َعَلْي ََُذا َها َكاَتَة َعَلْي

ْْ ًَْعَلُن َأًََك َرُسُْل اهلِل َلْن «َوٌّد َرُسُْل اهلِلُهَح ، َفَقاُلْا: َلا َتْكُتْة َرُسُْل اهلِل، َفَل

ََّسَلَن ِلَعِلٍي:   َِ َُ»ًَُقاِتْلَك، َفَقاَل الٌَِثُي َصَلى اهلُل َعَلْي ًَا ِتاَلِذّي «اْهُح ، َفَقاَل: َها َأ

ٍُ الٌَِثُي َصَل ٍُ، َفَوَحا ََّكاَى ِفيَوا اْشَتَزُطْا َأْى َأْهَحا ٍِ، َقاَل:  ََّسَلَن ِتَيِّد  َِ ى اهلُل َعَلْي

َِا ِتِسَلاٍح ِإَلا ُجُلَثاَى الِسَلاِح، ُقْلُت ِلَأِتي  ََّلا َيّْدُخُل َِا َثَلاًثا،  َيّْدُخُلْا َهَكَة َفُيِقيُوْا ِت

ََّها ُجُلَثاُى الِسَلاِح؟ َقاَل: ))اْلِقَزاُب َِ(( ِإْسَحاَق:  ََّها ِفي
 

Artinya: Ubaidullah bin Mu‟adz Al – Anbari telah memberitahukan 

kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepada kami, 

Syu‟bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu 

Ishaaq, dia berkata, Aku mendengar Barra‟ bin Azib 

Radhiyallahu Anhu berkata, “Ali bin Abu Thalib menuliskan 

naskah perdamaian antara Nabi Shallallahu Alaihi wa 

Sallam dengan orang – orang musyrik pada hari perjanjian 

Hudaibiah. Lalu Ali menuliskan, Inilah perjanjian yang 

dikukuhkan Muhammad Rasulullah. Orang – orang musyrik 

berkata, “Janganlah kamu menuliskan kata “Rasulullah”, 

karena kalau kami mengetahui bahwa engkau adalah 

Rasulullah, niscaya kami tidak akan memerangimu. “Maka 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Ali, 

“Hapuslah!”Ali menjawab, “Bukan aku yang harus 

menghapusnya. “Lalu Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam 

menghapus sendiri dengan tangannya. Termasuk syarat yang 

mereka tetapkan adalah kaum Muslimin harus memasuki 

kota Mekah dan menetap di sana selama tiga hari tanpa 

senjata kecuali sarung – sarung pedang. Aku bertanya 
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kepada Abu Ishaq, Apakah maksud julubban itu? Ia 

berkata,”Sarung dan pedangnya”.
67

 

 

Proses penyelesaian konflik sengketa lainnya dapat juga 

ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali “Hajar Aswad” (batu 

hitam pada sisi ka‟bah) dimana mereka berselisih paham, tentang 

siapa yang berhak meletakkannya dan semua kabilah bermaksud 

untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan, hingga 

hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Bani Abdul Ad-Dar 

mendekatkan bejana berisi darah, kemudian mereka bersama Bani Adi 

Ka‟ab bin Luai bersumpah untuk siap mati. Maka kondisi 

menegangkan itu berlangsung hingga beberapa hari. Akhirnya tokoh 

paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-

Mughirah Al-Makhzumi mendapatkan ilham dan berkata, “Wahai 

Quraisy, jadikanlah seorang yang pertama kali masuk masjid 

menemui kalian sebagai penengah di antara kalian.” Mereka 

menerima tawaran itu dan menunggu siapa gerangan yang pertama 

masuk masjid, dan ternyata yang masuk adalah Muhammad 

shallallahu „alaihi wa sallam. Setelah mereka melihat, mereka berkata, 

“Ini adalah orang yang terpercaya, kami setuju, dia adalah 

Muhammad.” Setelah Muhammad SAW sampai, mereka 

menceritakan kepadanya. Kemudian Muhammad membentangkan 

kain lalu mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas kain itu, 
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kemudian dia berkata kepada setiap pemimpin Kabilah, “Hendaklah 

setiap pemimpin kabilah memegang setiap ujung kain dan 

mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya.” Setelah itu Nabi 

meletakkannya sendiri, dengan demikian terhindarlah pertumpahan 

darah orang-orang Quraisy dengan sesama saudara mereka.
68

 

Penyelesaian sengketa peletakkan kembali Hajar Aswad dalam 

pembangunan kembali Ka‟bah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 

dikala itu belum memiliki kekuasaan politik di Mekah. Nilai positif 

yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah berupa kesabaran, 

penghormatan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan, berbagi 

bersama, komitmen, proaktif, dan kreatif, berfikir untuk 

menyelesaikan sengketa. Nilai tersebut penting artinya 

diaktualisasikan, mediator dan para pihak yang terlibat dalam 

menyelesaikan sengketa (konflik), baik antar individu maupun antar 

kelompok dalam masyarakat. 
69

 

Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh Kaum Muslimin di 

seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan 

kembali Hajar Aswad dan Perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan 

strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, 
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sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu 

mewujudkan perdamaian. 
70

 

Konsep Islam dalam memahami persengketaan selalu 

bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, Islam 

selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha 

menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan 

yang utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.  

Penerapan prinsip perdamaian dalam syariat Islam dapat 

dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, 

hukum, sosial dan lain – lain. Rasulullah hanya menegaskan bahwa 

perdamaian tidak boleh dilakukan jika bertujuan untuk menghalalkan 

yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah batasan yang 

diberikan Rasulullah terhadap sengketa yang dapat diajukan melalui 

upaya damai.  Namun, secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua 

perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui jalur 

perdamaian. Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh 

penyelesaiannya melalui jalur perdamaian adalah perkara yang di 

dalamnya mengandung hak manusia dan bukan perkara yang 

menyangkut hak Allah. Dalam kategorisasi hukum, perkara atau 

sengketa yang dapat diajukan upaya perdamaian adalah perkara yang 

berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkatan dengan harta 

dan keluarga. Sedangkan perkara dalam dimensi hukum publik atau 
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perkara pidana tidak dapat dilakukan upaya damai karena ada hak 

Allah yang terdapat secara murni di dalamnya.
71

 

c. Ijma‟  

Dikalangan sahabat juga terjadi tahkim dan tidak ada yang 

mempersoalkan serta tidak ada pula sahabat menentangnya. Contoh 

ijma‟ yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara 

Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin 

membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. 

Pada waktu ditunggangi kaki kuda patah, lalu Umar bermaksud untuk 

mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya 

menolak. Kemudian Umar berkata: “tunjuklah seseorang untuk 

menjadi hakam yang akan bertindak penengah di antara kita berdua”. 

Pemilik kuda berkata:”Aku setuju Syuaraih al-Iraqy untuk menjadi 

hakam. ” Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan 

Syuraih menyatakan kepada Umar: ”Ambillah apa yang telah kamu 

beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. 

Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara 

penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. 

Dengan kata lain lembaga tahkim dalam  Islam sudah sejak lama 

diakui oleh syara‟.
72
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2. Landasan Yuridis Normatif  

Latar belakang adanya mediasi dalam hukum positif di 

Indonesia diwujudkan melalui beberapa perjalanan aturan yang 

panjang, yaitu:  

1) Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg/Pasal 31 Rv) 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui 

Reglement op de burgerlijke Rechtvordering atau disingkat Rv. 

Pada tahun 1894 penyelesaian perkara dengan cara damai sudah 

diperkenalkan. Bunyi pasal diatas sebagai berikut : 

a) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, 

maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba 

akan mendamaikan mereka, 

b) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada 

waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, 

dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati 

perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan 

dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, 

c) Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan 

dibanding, Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan 

kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka 

peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.
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3) UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 7 tahun 1989 Pasal 65, 

KHI Pasal 115, Pasal 131 ayat 2, Pasal 143 ayat 1 – 2, Pasal 144, 

dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Undang-undang, peraturan 

Pemerintah, dan KHI tersebut diatas berintikan bahwa hakim 

harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan 

dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa 

ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat 

terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau 

orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk di dengar 

keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada 

keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal 

maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi. 

4) Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 10 bahwa 

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau 

penilaian ahli;  

5) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa 
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6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberdayaan Lembaga Perdamaian  

7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

9) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 054/5/2009 tanggal 1 Mei 

2009. Kemudian kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Ketua 

MARI mengeluarkan surat No. 122/IX/2009 tanggal 30 

September 2009 tentang penunjukan 12 Pilot Court; 

10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

130/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Pilot Court 

Mediasi menetapkan 24 Pengadilan Negeri dan 17 Pengadilan 

Agama sebagai percontohan di tingkat nasional; 

11) Keputusan Ketua MA-RI No. 26/KMA/SK/II/2012 Tentang 

Standar Pelayanan Peradilan  

12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  

2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan 

13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di 

Pengadilan;
74
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C. Kategori Perkara yang Dapat di Mediasi 

Dalam kategorisasi hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan 

mediasi adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang 

berkaitan dengan harta dan keluarga (mu‟amalah wa ahwal al-syakhsiyah). 

Sedangkan dalam dimensi hukum publik atau perkara pidana seperti zina, 

pencurian, minum khamr, dan lain – lain tidak dapat dilakukan upaya damai, 

karena terdapat hak Allah didalamnya secara murni. 

Akan tetapi ada beberapa perkara perdata yang dikecualikan dari 

kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut : Sengketa yang 

pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya 

dalam ketentuan perundang – undangan (seperti permohonan pembatalan 

putusan arbitrase), sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya 

penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, gugatan balik 

(rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi). 

Sengketa mengenai pencegahan,penolakan, pembatalan dan pengesahan 

perkawinan.
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