
BAB III

MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NO. 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Mediasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mediasi memiliki arti yaitu proses

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Dan

pihak yang dijadikan sebagai perantara, penghubung atau penengah disebut mediator.1 Hal ini

sejalan dengan pengertian pada bahasa Inggris bahwa mediasi disebut dengan “mediation” yang

berarti penyelesaian sengketa dangan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang

menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.2 Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari

bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti berada di tengah.3 Makna ini menunjuk pada peran

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan

sengketa para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan

sengketa.4

Sudut pandang yuridis memberikan pengertian pada mediasi secara lebih konkret dapat

ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 1

angka 7 yakni “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.5 Namun pengertian mediasi

1Departemen Pendidikan Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4.(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka
Utama, 2008), h.892.

2 John Ecol, Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003). h.377.

3Takdir Rahmadi,Op.cit.h.2.
4Ibid.h.120.
5 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Op.cit, h.13.24



tidak berhenti sampai disitu. Beberapa buku banyak memberikan pengertian tentang mediasi

antara lain :

1. Menurut Gatot Soemartono dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dan mediasi di Indonesia

mengatakan bahwa upaya untuk mendefinisikan mediasi bukanlah suatu hal yang mudah

“mediation is not easy to define”. Namun banyak pihak yang mengakui bahwa mediasi

adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak

ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk para pihak mengidentifikasi masalah-

masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.6Sehingga

menurutnya mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan

para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi”

dengan bantuan pihak ketiga yang netral .7

2. Yahya Harahap  di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata mendefinisikan

mediasi antara lain :

a. Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan;

b. Berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (helper) mencari berbagai kemungkinan

atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para

pihak.8

3. Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul pilihan penyelesaian sengketa diluar

Pengadilan menyimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa di luar

pengadilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak ketiga yang bersikap netral (non

6 Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006),
h. 119-120.

7Ibid.
8Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.236.



intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima

kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga disebut “mediator” atau

“penengah” yang bertugas hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam

menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.9

Didalam sejarah Islam dikenal istilah yang identik dengan mediasi, yaitu Sulhu atau

Tahkȋm. Antara shulhu dengan mediasi memiliki persamaan makna. Inilah yang menjadi dasar

bahwa mediasi sudah dikenal sejak perkembangan Islam di masa lampau.

Shulhu merupakan kata yang berasal dari bahasa arab dengan lafaznya واصطلح- واصلح-تصالح

yang berarti berdamai, rukun sehingga pada lafaz الصلح:السلم memiliki arti perdamaian.10 Secara

istilah Sayyid Sabiq mengartikan sulhu adalah “ suatu akad yang mengakhiri

perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan “11

Istilah sulhu dibahas ulama fikih dalam persoalan transaksi/akad, perkawinan,

peperangan dan pemberontakkan. Misalnya dalam kasus seorang istri sudah tidak tahan lagi

menghadapi sikap kasar suaminya. Kemudian istri meminta khuluk dengan kesediaannya

mengembalikan mas kawin yang diterimanya dulu. Apabila suami rela dengan khuluk yang

diminta istrinya tersebut, berarti mereka telah melakukan Sulhu12. Dengan kata lain, sebagaimana

diungkapkan oleh Prof. DR. Wahbah Zuhaily dalam bukunya al Fiqhul Islâmȋ wa adillatuhu

memberikan pengertian sulhu adalah “suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu

9 Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Bandung  : PT Citra Aditya
Bakti,  2013).h. 98-99.

10 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif ,2002)
,Cet ke- 25,h.788.

11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), h. 321.
12 Perpustakaan Nasional RI. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Progressif,

2002).Cet ke-25, Jilid 5,h.1653.



perselisihan dan persengketaan “.13Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqh Islam sulhu

adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan dan bantahan.14

Sulhu adalah  suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar,

saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapakan

akan berakhir perselisihan . Disinilah persamaan makna yang dimiliki antara sulhu dan mediasi.

Sama-sama memiliki pengertian dalam mengusahakan upaya perdamaian dengan meninggalkan

segala bentuk pertikaian untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, sebuah bentuk

perundingan dan kesepakatan yang penuh dengan kedamaian yang dapat diterima dengan

perasaan suka sama suka.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, baik dari pengertian mediasi dari sudut pendang

berbagai ahli dan pengertian sulhu dari sudut pandang berbagai kalangan ulama maka dapat

disimpulkan bahwa mediasi  adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui

perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral  (non intervensi)  dan tidak

berpihak  (impartial)  kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh

pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut  disebut “mediator” atau “penengah”.

Keberadaan mediator hampir sama dengan keberadaan hakâm dalam tahkȋm yang merupakan

salah satu bentuk dari implementasi sulhu juga. Tahkȋm adalah berlindungnya dua pihak yang

bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya

untuk menyelesaikan persengketaan mereka.15Penengah dalam tahkȋm, disebut hakâm yang

bertugas mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan berwenang

13 Wahbah Azzuhaily, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Terjemahan (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 6, h.235.
14Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 2006), Cet

ke-39, h. 319.
15 Perpustakaan Nasional RI, Op.cit, h.1750



dalam mengambil keputusan, berbeda dengan mediator. Mediator bertugas hanya membantu

pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai

wewenang untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator disini hanya bertindak

sebagai fasilitator saja. Walaupun terdapat perbedaan tugas antara mediator dan hakâm, namun

secara subtantif keduanya sama-sama melakukan upaya untuk mengadakan perdamaian dalam

sebuah persengketaan, sama-sama membentuk sebuah kesepakatan yang berakhir dengan suka

sama suka atau win-win solution.

Proses mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang

dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan. Mediasi sifatnya

tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif (kerja sama) dan berdasar kepentingan.

Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan yang

memandang ke depan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memenuhi standar kejujuran

mereka sendiri.  Mediasi ini merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Dispute Resolution

(ADR).  Adapun bentuk-bentuk dari Alternatif Dispute Resolution (ADR)  tersebut antara lain

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

B. Dasar Hukum Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

Islam mengajarkan secara luas agar dalam setiap perselisihan yang dihadapi oleh umat

manusia hendaknya dilaksanakan dengan perdamaian. Allah SWT menyuruh umatnya untuk

berdamai karena seluruh umat adalah bersaudara, jika semua anggota masyarakat sadar akan

kebutuhan kedamaian dan keamanan dalam masyarakat dan berusaha keras mengadakan usaha

berdamai antara orang-orang yang berperkara tidak akan ada bentrokan dan konflik antara orang-

orang yang mana akan menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sini

terlihat dengan jelas bahwa penyelesaian sengketa dengan perdamaian memiliki kedudukan yang



sangat penting sekali, sehingga perintah untuk membudidayakan upaya perdamaian ini menjadi

perintah yang penting sebagaiamana yang termaktub didalam al-Qur’ân, hadits dan ijmâ’ sahabat

antara lain :

1. al-Qur’ân.

Beberapa ayat didalam al-Qur’ân  menerangkan tentang perdamaian, seperti dalam al-

Qur’ân surat al- Hujarat (49): 9, antara lain :














Artinya :”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
kamu damaikan antara keduanya. tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi
sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.16

Menurut al-Qurtûbi asbâbun nûzûl ayat ini adalah  tentang beberapa masalah yang terjadi

pada masa Rasulullah SAW yang diselesaikan dengan perdamaian. Permasalahan tersebut

dijelaskan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Imâm Bukhari dalam Sahȋh Bukhârȋ kitab

sulhu 3/221 No. 2691 yang berbunyi :

ُ َعْنھُ قَاَل قِیَل لِلنَّبِيِّ  ثَنَا ُمْعتَِمٌر قَاَل َسِمْعُت أَبِي أَنَّ أَنًَسا َرِضَي هللاَّ ٌد َحدَّ ثَنَا ُمَسدَّ َحدَّ

ُ عَ  ِ ْبَن أُبَيٍّ فَاْنطَلََق إِلَْیِھ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَْو أَتَْیَت َعْبَد هللاَّ َوَسلََّم لَْیِھ َصلَّى هللاَّ

ا أَتَاهُ النَّبِيُّ َصلَّى  َوَرِكَب ِحَماًرا فَاْنطَلََق اْلُمْسلُِموَن یَْمُشوَن َمَعھُ َوِھَي أَْرٌض َسبَِخةٌ فَلَمَّ

16 Departemen Agama RI, Op.cit, h.517.



ِ لَقَْد آَذانِي نَْتُن ِحَماِرَك فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اْألَْنَصارِ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل إِلَْیَك َعنِّي َوهللاَّ ِمْنھُْم هللاَّ

ِ َرُجلٌ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَْطیَُب ِریًحا ِمْنَك فََغِضَب لَِعْبِد هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ِ لَِحَماُر َرُسوِل هللاَّ ِمْن َوهللاَّ

ِدي قَْوِمِھ فََشتََمھُ فََغِضَب لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنھَُما أَْصَحابُھُ فََكاَن بَْینَھَُما َضْرٌب بِاْلَجِریِد َواْألَیْ 

اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا )(رواھالبخارى).َوالنَِّعاِل فَبَلََغنَا أَنَّھَا أُْنِزلَْت {َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمْن اْلُمْؤِمنِیَن 

بَْینَھَُما

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan
kepada kami Mu’tamar yang berkata aku mendengar ayahku yang berkata
bahwa Anas radhiyallahu ‘anhu berkata dikatakan kepada Nabi (shallallahu
‘alaihi wasallam) seandainya anda menemui Abdullah bin Ubay maka Nabi
(shallallahu ‘alaihi wasallam) berangkat dengan menaiki keledai sedangkan
kaum muslimȋn berjalan kaki di tanah yang tandus. Ketika Nabi (shallallahu
‘alaihi wasallam) menemuinya, Abdullah bin Ubay berkata “menjauhlah
dariku demi Allah bau keledaimu mengaggangguku”. Seseorang dari kaum
Anshâr dintara mereka berkata “demi Allah keledai Rasulullah (shallallahu
‘alaihi wasallam) lebih harum darimu” maka orang dari kaumnya Abdullah
marah dan mencacinya. Kemudian setiap orang dari kedua kelompok menjadi
marah. Dan diantara mereka terjadi saling pukul dengan pelepah kurma,
tangan dan sandal kemudian sampai kepada kami bahwa turun ayat “jika dua
kelompok kaum mukmȋnȋn berperang maka damaikanlah antara keduanya”17

Selain permasalahan yang dijelaskan pada hadits diatas, al-Qurtûbȋ juga menjelaskan

pendapat lain tentang asbâbun nûzûl ayat al-Hujurat: 9 diatas. Diantaranya Mujahȋd dan Said

Bin Zubeir yang menerangkan bahwa asbâbun nûzûl ayat tersebut disebabkan pembunuhan

yang dilakukan oleh kaum Ansâr. Kemudian pendapat berbeda datang dari  Imâm Qâtadah . Dia

berpendapat perselisihan itu terjadi pada dua orang Ansâr yang berselisih. Kallâbȋ memiliki

pendapat yang berbeda pula. Berdasarkan pendapatnya ayat tersebut diturunkan karena

peperangan antara Sumâi dan Hatȋf. Dari perbedaan pendapat tersebut , lebih lanjut al-Qurtûbȋ
memaparkan tentang  pendapat  mayoritas ulama yang menghubungkan dengan peristiwa tahkȋm

yang terjadi antara Ali Bin Abi Thalib dan Muawiyah Bin Abȋ Sofyan. Pembahasan  pun

17Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut : al-Dar  al-Fikri, tt), jilid 3, h.221



meruncing pada kata فانبغت yang berarti “jika salah satu melanggar perjanjian”. Maka timbul

perbedaan pendapat  tentang siapa yang dianggap sebagai pelanggar perjanjian. Apakah dari

pihak Ali atau Muawiyah. Jika tidak terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak maka  situasi

tersebut harus wajib dihilangkan status subhat yang melekat padanya . Dengan cara mencari

pendapat yang kuat yang bisa dibenarkan alasannya. Namun jika kedua pihak tidak memiliki

pendapat yang kuat maka harus dikembalikan kepada hukum Allah SWT dengaan memerangi

keduanya. Hal ini membuktikan bahwa semua ulama tidak mengharapkan peperangan antar

kaum muslimȋn.18

Berdasarkan asbâbun nûzûl dari ayat diatas penulis memandang bahwa poin utama yang

menjadi sorotan penting adalah dimana pun jika menemukan dua kelompok muslim yang

bertikai, tugas umat muslim adalah memerangi pihak yang salah. Kelompok seperti itu di paksa

untuk menyelesaikan perselisihannya lewat perdamaian seperti yang dikemukakan oleh jumhur

ulama tentang perselisihan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, harus

dicari hujjah yang benar kelompok mana yang benar dan mana yang salah. Namun dalam kasus

tersebut sulit untuk ditemukan siapa yang menjadi “pelanggar perjanjian”, hanya dengan cara

kedua kelompok tersebut  di paksa untuk tidak terbakar dengan emosi sehingga tidak saling

menyalahkan satu sama lain dan dapat mengakhiri pertikaian dengan perdamaian.

Perdamaian tidak hanya terjadi pada pertikaian dalam skala besar seperti halnya

pertikaian siayasah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Tetapi juga dalam persengketaan

didalam rumah tangga. Perselisihan kerap kali timbul antara pasangan suami istri. Jika tidak ada

upaya perdamaian yang dilakukan dalam perselisihan itu maka kehancuran bahtera rumah tangga

18 Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, Jami’ Ahkamul Qur’an,(Beirut :
Daarul Kutub Al’ilmiyah, tt), jilid. 8, h.207-208.



tidak akan dapat dielakkan, maka Allah SWT memberikan solusi dalam masalah ini sebagaimana

yang diterangkan dalam Al Qur’an surat adalah al- Nisâ’ (4) : 128  antara lain :













Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz 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 istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari
nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan”.19

Menurut pendapat al-Qurtûbȋ ayat diatas menukilkan pendapat Said Bin Jubeir tentang

upaya yang dilakukan oleh seorang suami jika istri nusyûz. Jika istri nusyûz, maka yang harus

dilakukan antara lain memberikan nasehat, jika tidak ada perubahan jauhi dengan pisah ranjang

dan yang terakhir dengan memukulnya. Namun jika tidak ada perubahan dari upaya yang

dilakukan tersebut, maka inisiatif yang harus dilakukan yaitu dengan mengutus hakâm dari pihak

suami dan hakâm dari pihak istri untuk mengadakan perdamaian diantara keduanya.20

Pengutusan hakâm ini biasanya jika persengketaan diantara pasangan suami istri semakin

meruncing dan berujung kepada kasus syiqâq. Hakâm disini dituntut untuk menjadi mediator

dalam pertengkaran atau syiqâq yang terjadi tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam

Al qur’an surat al- Nisâ’ (4) : 35  antara lain :




19 Departemen Agama RI, Op.cit, h.100.
20Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Anshari Al Qurtubi, Op.cit, h.114-116.









Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakâm dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
jika kedua orang hakâm itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal”.21

Hakâm diupayakan adalah keluarga dari kedua belah pihak suami istri tersebut yang

memenuhi kriteria antara lain adil, memiliki pandangan yang luas dan memiliki pemahaman

tentang fikih. Jika tidak ditemukan orang seperti itu maka masalah tersebut boleh diserahkan

kepada orang lain yang adil dan berilmu. Sehingga jika diketahui pihak suami yang benar maka

suami boleh mengambil inisiatif untuk menceraikan atau meneruskan pernikahannya. Tapi jika

diketahui pihak suami yang bersalah dan menginginkan rujuk, maka suami harus mengikut apa

yang di inginkan oleh istri tersebut.22Berdasarkan ayat-ayat di atas  Allah SWT menjelaskan

secara terperinci bagaimana memberikan petunjuk bagi umatnya untuk  menyelesaikan masalah

yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi

didalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berakhir dengan perceraian. Banyak sekali jalan

yang diberikan oleh Allah SWT agar rumah tangga tetap utuh, dalam hal ini penyelesaian dengan

cara damai yang menjadi solusinya.  Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelesaian

perselisihan dengan cara damai adalah solusi tepat  yang dapat menyelamatkan kehidupan rumah

tangga dari kehancuran.

2. Hadits.

21 Departemen Agama RI, Op.cit, h.85.
22Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al -Anshari al -Qurtubi, Loc.cit.



Hadits juga menjelaskan adanya proses mediasi. Seperti halnya, hadits yang

diriwayatkan oleh Abû Daud antara lain :

ثـََنا ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَمْهرِيُّ َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل ح و َحدَّ َأْمحَُد َحدَّ
ثـََنا َمْرَواُن يـَْعِين اْبَن ُحمَمٍَّد حَ  َمْشِقيُّ َحدَّ ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل أَْو َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد الدِّ دَّ

اللَِّه ْبُن ُحمَمٍَّد َشكَّ الشَّْيُخ َعْن َكِثِري ْبِن زَْيٍد َعْن اْلَولِيِد ْبِن رَبَاٍح َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسولُ 
ْسِلِمَني زَاَد َأْمحَُد ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ َحَراًما َأْو َحرََّم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الصُّْلُح َجائٌِز بـَْنيَ اْلمُ 

َحَالًال َوزَاَد ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َوقَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْسِلُموَن َعَلى 
)رواهابوداود(.ُشُروِطِهم

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan
kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam
jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid al-
Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah
menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -
Syeikh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah dari Abu
Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian
damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan,
"kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau
mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan,
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di
atas syarat-syarat mereka."(HR.Abu Daud)23

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa hadits ini memberikan

penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan sulhu dalam menyelesaikan sengketa mereka,

kecuali sulhu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.24 Untuk

pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan

23Abu Dawud Sulaiman bin Al – Asy’ats, Op.cit, h.296.

24 Syahrizal Abbas, Op.cit, h.162.



hukum yang sudah tegas didalam Islam. Orang-orang Islam yang terlibat di dalam perdamaian

mesti mencermati agar kesepakatan pedamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada

pemutarbalikan hukum yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Penulis menyimpulkan tidak semua perkara dapat di upayakan mediasi atau perdamaian.

Perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk mengalami proses perdamaian.

Apabila perkara tersebut didamaikan akan mengalami akibat hukum yang halal menjadi haram

lalu yang haram menjadi halal tentu saja dapat mengundang kemurkaan Allah SWT.

3. Ijmâ’ sahabat dan ulama

Ijmâ’ sahabat dan ulama juga menjadi dasar hukum dalam upaya perdamaian ini.

Sebagaimana  yang akan dijelaskan di bawah ini :

Ijmâ’ para sahabat dan ulama diambil dari model sulhu yaitu tahkȋm. Pada saat itu telah

terjadi tahkȋmdi kalangan para sahabat dan tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada pula

sahabat yang menentangnya. Contoh ijmâ’ yang melandasi taẖkȋm adalah peristiwa yang terjadi

antara Umar bin al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang

ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Lalu ditunggangi kaki kuda tersebut tiba-tiba kaki

kuda itu patah. Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi

pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: “tunjuklah seseorang untuk menjadi hakâm yang

akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku setuju

Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakâm.” 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.25

25Perpustakaan Nasional RI.Op.cit.h.158



Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Selanjutnya

menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanbali bahwa salah

satu atsar Umar bin al-Khattab menyebutkan pula:

“Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui
pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka”.26

Atsar tersebut sejalan dengan surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al- Ash’ari

bahwa disana Umar menyampaikan nasehatnya yang berisi:

“Perdamaian adalah boleh diantara umat Islam, terkecuali perdamaian yang
menghasilkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal”27.

Mengutip dari hadits Rasulullah SAW tersebut Umar Bin Khattab mementingkan adanya

upaya perdamaian dibanding perkara yang mendapat keputusan dari Pengadilan. Dan diharuskan

pula perdamaian yang sejalan dengan syariat Allah SWT, yang tidak menyelisihi pemutarbalikan

hukum antara yang haram menjadi halal atau sebaliknya.  Hal ini juga yang menjadi ẖujjah

ulama terkemuka dari mazhab Hambali  seperti Ibnu Qayyim al-Jauziah tersebut.

Seiring berjalannya waktu perkembangan hukum Islam pun semakin berkembang dengan

menunjukkan sisi fleksibilitasnya. Upaya perdamaian atau mediasi yang merupakan bagian dari

pada hukum Islam tersebut dikemas sesuai dengan kebutuhan umat pada masa kekinian. Hal ini

bertujuan memudahkan bagi umat muslimin seluruh dunia untuk menjalani kehidupan  penuh

kedamaian dan keamanan sesuai dengan syariat namun tidak terbelenggu dengan kondisi

zaman,keadaan dan tempat yang semakin berubah-ubah disetiap waktu. Disinilah makna yang

tersirat dari istilah Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamȋn, berlaku sepanjang masa tidak

terbatas oleh ruang dan waktu.

26Ibid.h. 159.
27Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta : Kencana Prenada Media

Group, 2007), Cet ke-1, h.94.



Semakin berkembangnya lembaga al-Qadhâ’ atau lembaga pengadilan dari dunia Islam

di Timur Tengah kemudian merambah ke seluruh penjuru negeri, hingga memasuki wilayah

nusantara yang kita kenal dengan lembaga pengadilan. Maka tradisi mendamaikan merupakan

sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim. Asas kewajiban mendamaikan merupakan

salah satu asas umum Peradilan Agama, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Landasan formil yang tercantum didalam perundang-undangan tersebut   pada

dasarnya tetap bertitik tolak dari beberapa ketentuan antara lain :

1. Pasal 130 HIR dan Pasal 145 Rbg, yakni :

1) Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

2)Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat
sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati
perjanjian yang diperbuat itu, surta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai
putusan yang biasa.

3) Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding.

4)Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai
seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.28

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal

65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144 serta Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Didalam UU No.7 Tahun 1989. Asas mendamaikan tersebut tercantum dalam Pasal 65

dan Pasal 82 antara lain :

Pasal 65 :

28Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), E-book diakses pada 8 Januari 2014 dari
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/hir.pdf.



“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Pasal 82 :

(1)Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan
kedua belah pihak.

(2)Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali
apabila salahsatu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang
menghadap secara pribadi dapart diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan
untuk itu.

(3)Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka Penggugat pada
sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

(4)Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada sidang
pemeriksaan .29

Jika rumusan kedua Pasal ini diteliti,  bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan

apa yang tercantum yang tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974  dan Pasal 31 PP No.

9 Tahun 1975 yang berbunyi :

1)Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2)Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap
sidang pemeriksaan. 30

Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 persis sama dengan rumusan Pasal 39 UU No. 1 Tahun

1974 yang berbunyi :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” 31

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 yakni “alternatif penyelesaian sengketa adalah

29Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Undang-undang tentang Pengadilan Agama, E-book diakses pada 8
Januari 2014 dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_7_89.html.

30Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, E-book diakses pada 8 Januari 2014 dari
http:http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.html.

31Undang-undang No.1 Tahun 1974, Undang-undang tentang Perkawinan, E-book diakses pada 8 Januari
2014 dari http://www.kemenag.go.id/../UUPerkawinan.pdf



lembaga penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mahkamah Agung RI berupaya lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA

memodifikasinya kearah yang lebih bersifat memaksa (compulsory) dalam ranah peradilan

dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg).

SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan

Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari

salah satu hasil Rakernas MA di Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 September 2001. Motivasi yang

mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan prosesual. Sebab apabila

peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat

turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Akan tetapi keberadaan SEMA tersebut tidak

efektif dalam mendamaikan kedua belah pihak.  SEMA tersebut tidak jauh beda dengan

ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 145 Rbg. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk

mendamaikan serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan

penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA

tersebut pada 1 januari 2002, tidak tampak perubahan system dan prosesual penyelesaian

perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa. 32

32Yahya Harahap, Op.cit, h.234.



Tidak berapa lama keberlakuannya, melihat berbagai kekurangan yang ada dari SEMA

Nomor 1 Tahun 2002 ini kemudian peraturan ini disempurnakan oleh Mahkamah Agung dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.

Umur  SEMA No. 1 Tahun 2002 hanya 1 tahun 9 bulan (30 Januari 2002 s.d. 11 September

2003). Pada tanggal 11 september 2003, MA mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003. Pasal 17

PERMA ini menegaskan:

“Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku”.

PERMA No. 2 Tahun 2003 burjudul  Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan substansi

yang terdiri 6 bab dan 18 pasal.

Namun penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 direvisi kembali. Hal ini disebabkan masih

terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat peraturan tersebut tidak

mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim

tentang  permasalahan permasalahan dalam peraturan tersebut. Maka penyempurnaan dilakukan

dengan merevisi peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Sejarah Lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pemberlakuan PERMA No.1 Tahun 2008, merupakan realisasi dari kebijakan MA-RI

dalam memaksimalkankan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa

alasan sebagai berikut:



1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
Pandangan dan penilaian hakim dalam sebuah putusan belum tentu sejalan dengan

pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh

upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung

yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.33

2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih, cepat dan murah

dibandingkan dengan proses litigasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  Pasal 2 ayat

(4) menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini

menghendaki peradilan yang sederhana atau tidak terlalu formal legalistik, proses yang berbelit-

belit dan berkepanjangan dan lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Maka

tuntutan dalam penyelesaian perkara ini dengan cara “moderasi” dimana tidak cenderung

tergesa-gesa namun juga tidak dilambat-lambatkan. Pemeriksaan secara saksama, rasional, wajar

dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-

masing pihak yang berperkara sesuai dengan asas “audi alteran partern”.34 Banyak literatur

sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk

ke dalam pengertian alternative dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian

sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.35

Berdasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan diatas bahwa jika

perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi,

sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu

33Mahkamah Agung, IICT,JICA, Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2008), h.7.

34 Yahya Harahap, Kedudukan,Op.cit, h.71.
35Mahkamah Agung, IICT,JICA, Op.cit, h.8.



bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan

tingkat kasasi Mahkamah Agung.

3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk

memperoleh rasa keadilan.

Pemberlakuan  mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan

pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu

mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat

yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya

mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa

sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para

pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan

hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu

mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa

penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan

peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Jika pada masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi

memutus, namun dengan diberlakukannya  peraturan   tentang  mediasi  diharapkan fungsi

mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus.

Peraturan tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku



dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak

hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.36

Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2003, MARI telah menetapkan 4 Pengadilan Negeri

sebagai pilot proyek, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,

Pengadilan Negeri Batusangkar, dan Pengadilan Negeri Bengkalis. MARI telah menunjuk

Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT) sebagai mitra kerja untuk melaksanakan

pelatihan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator, pelatihan pengadministrasian perkara

bagi para panitera, dan melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di keempat Pengadilan

Negeri. Kegiatan-kegiatan ini difasilitasi oleh Legal Development Facility (LDF), AUSAID.37

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan mediasi periode sejak berlakunya PERMA

No. 2 Tahun 2003, september 2003 hingga Desember 2004 di ke empat Pengadilan Negeri,

laporan IICT memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang

10 % dari jumlah perkara yang masuk. Gejala yang sama juga terjadi di Pengadilan Negeri pilot

proyek. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh IICT di presentasekan dalam sebuah seminar.

Laporan pemantauan oleh IICT maupun seminar yang membahas laporan itu mengungkapkan

bahwa terdapat kelemahan-kelemahan pada perumusan normatif dalam PERMA di samping

karena faktor – faktor nonhukum yang membuat PERMA tidak mencapai sasaran maksimal yang

diinginkan.38

Permasalahan normatif mencakup kewajiban sertifikasi bagi mediator tanpa

pengecualian, dan lama proses mediasi 22 (dua puluh dua) hari dianggap tidak cukup, dan

ketiadaan mekanisme pemaksaan para pihak untuk hadir dalam proses mediasi. faktor-faktor

36Ibid.
37Takdir Rachmadi, Op.cit, h.146
38Ibid.



nonhukum antara lain terdiri atas kurangnya dukungan dari para hakim dan advokat serta

kekurangan sarana, terutama ruang-ruang mediasi di tiap Pengadilan Negeri. Meski penerapan

mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan di Indonesia belum memperlihatkan hasil

signifikan, MARI tetap melanjutkan hasil signifikan, MARI tetap melanjutkan kebijakan

pemberlakuan mediasi dalam proses peradilan. Dengan difasilitasi oleh Japan International

Coorperation Agency (JICA), MARI pada tahun 2006-2008 beberapa kali mengirim sejumlah

hakim dan advokat ke Jepang untuk melakukan studi banding tentang mediasi terintegrasi

dengan sistem peradilan di Jepang. Hal ini karena Jepang memberikan inspirasi tentang prosedur

perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Lalu MARI menetapkan empat Pengadilan

Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri

Bandung, Pengadilan Negeri Bogor, dan Pengadilan Negeri Depok sebagai pilot project untuk

melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2008.39

Peraturan ini terdapat beberapa konsep hukum Jepang yang bersesuaian kemudian di

adopsi oleh sistem hukum di Indonesia. Seperti halnya konsep chotei (diperbolehkan adanya

lebih dari satu orang mediator baik hakim maupun profesi lain yang memahami masalah pokok

persengketaan), wakai (diperbolehkan Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator), dan konsep

Sokketsu Wakai (perdamaian di luar pengadilan dapat dimintakan pengesahannya kepada

pengadilan).40

Peraturan  Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, tentang Mediasi memberikan panduan

untuk dicapainya perdamaian. Inspirasi Prosedur Mediasi Dalam rangka menindaklanjuti

keputusan MARI merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003, telah dibentuk sebuah Kelompok Kerja

39Ibid, h.147.
40 Mahkamah Agung RI,IICT,JICA, Op.cit, h.11.



untuk mengkaji berbagai kelemahan pada PERMA dan mempersiapkan draff PERMA hasil

revisi, yang hasilnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. Kelompok Kerja ini diketuai oleh Dr.

Harifin A. Tumpa, SH.MH. yang dilanjutkan oleh Atja Sondjaja, SH.41

Kelompok Kerja telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan proses

penyusunan revisi PERMA tersebut. Hasil kerja Kelompok Kerja kemudian diserahkan kepada

Kelompok Pengarah (Steering Committee), yaitu terdiri atas Wakil Ketua MARI bidang

Yustisial, dan seluruh Ketua-Ketua Muda MARI dan konsultan ahli. Kelompok Pengarah

menentukan kata akhir atas tiap rumusan pasal-pasal dalam PERMA hasil revisi.42Disinilah,

akhir dari kerja keras kelompok pengarah dalam penyusunan Peraturan ini.

D. Prosedur Mediasi  menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Adapun  beberapa hal yang harus diketahui tentang mediasi di Pengadilan Agama

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, antara lain :

1. Hakim, mediator dan para pihak wajib menempuh prosedur mediasi

2. Tidak menempuh mediasi pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBG dan

berakibat putusan batal demi hukum

3. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008 bahwa

dalam pertimbangan putusan Hakim menyebutkan bahwa perkara yang telah di

mediasi dengan menyebutkan mediatornya.

4. Biaya panggil untuk menghadiri mediasi lebih dulu dibebankan pada Penggugat dari

panjar biaya. Bila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya di tanggung

41Ibid, h.10.
42Ibid.



bersama tapi jika gagal dibebankan pada pihak yang oleh hakim dibebankan bayar

biaya. Untuk cara pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan

Agama yang berwenang secara patut,atas perintah mediator. Apabila para pihak hadir

mediator melakukan mediasi. Namun jika salah satu pihak atau kedua belah pihak

tidak hadir, maka mediator melakukan tindakan sesuai prosedur dan teknis mediasi.43

5. Mediasi wajib untuk semua perkara perdata kecuali : pengadilan niaga, pengadilan

hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

6. Pada asasnya mediator wajib memiliki sertifikat dari lembaga yang telah

memperoleh akreditasi dari MA seperti PMN, jika dalam wilayah tidak ada yang

bersertifikat, Hakim di Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang menjadi

mediator.

7. Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

Pada sidang pertama, Majelis Hakim harus berusaha mendamaikan sendiri pihak-pihak

yang berperkara. Kalau tidak berhasil, Majelis Hakim harus menganjurkan dan memberikan

pengertian tentang perlunya mediasi. Bersedia atau tidaknya para pihak untuk bermediasi, sangat

tergantung pada penjelasan Majelis Hakim tentang manfaat mediasi kepada para pihak

berperkara.

Syarat mediator dalam melakukan proses mediasi, dituntut dapat menyelami apa yang

menjadi kepentingan para pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yahya Harahap

didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata antara lain :

43Armia Ibrahim, Prosedur Mediasi, Makalah Bimbingan Tehnis Hakim Mediator Wilayah PTA
Pekanbaru, (Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru , 2012), h.28, td.



1. Dalam upaya memeperbaiki hubungan pihak perlu melakukan negoisasi dan

mendorong para pihak mau berbicara secara langsung diantara mereka.

2. Mediator harus dapat mendorong para pihak menghasilkan kesepakatan kompromi

yang bijaksana, bersahabat, efektif dan tepat guna.

3. Mediator mampu membuat kesepakatan dalam menyelesaikan kepentingan yang

bertentangan dan menghindari memperdebatkan serta menonjolkan posisi para

pihak.44

Peraturan Pedoman Perilaku Mediator juga mengintruksikan agar mediator menjalankan

PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan

kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah.45 Dalam

peraturan ini dijelaskan hal-hal yang harus dipenuhi antara lain mediator wajib memelihara

ketidak berpihakannya terhadap para pihak, mediator dilarang mempengaruhi para pihak untuk

melakukan kesepakatan dengan klausula-klausula yang menguntungkan mediator dan mediator

harus beritikad baik.46 Disamping itu, mediator wajib menjalankan mediasi dengan waktu yang

disepakati para pihak, wajib menjalankan mediasi secara berimbang terhadap para pihak dan

wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila salah satu pihak telah

menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik.47 Serta mediator diharapkan

meningkatkan kemampuannya, baik melalui seminar, pelatihan, pendidikan dan konferensi.48

Berdasarkan penjelasan diatas, poin utama fungsi  mediator merupakan pihak yang netral

namun memiliki peran fasilitator. Peran fasilitator lebih ditekankan untuk mengarahkan, pemberi

44Yahya Harahap, Hukum, Op.cit, h. 272-273.
45 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Mediator, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2010), h. 1.
46 Ibid, h.2.
47 Ibid, h.3.
48 Ibid.



pandangan-pandangan atas pihak-pihak terhadap perkara yang dihadapi para pihak, katalisator,

menawarkan solusi, tidak memihak kepada salah satu pihak dan lain-lain. Dan itu semua

merupakan sekumpulan tugas bertujuan untuk  mengkondisikan agar  setiap pertemuan dapat

melahirkan kesepakatan berdasarkan kepentingan para pihak. Setelah terpenuhi kualifikasi

mediator dalam melakukan mediasi maka mediator dan para pihak melakukan proses mediasi

sebagai berikut :

1. Kepada para pihak yang berperkara hakim menjelaskan adanya kewajiban dalam

melakukan mediasi

2. Jika Turut Tergugat tidak hadir maka mediasi dilanjutkan.

3. Hakim mendorong para pihak sendiri untuk berperan aktif

4. Hakim menunda sidang untuk melaksanakan mediasi.

5. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi.

6. Para pihak memilih mediator yang di pilih dari daftar yang disediakan Ketua Pengadilan

Agama. Untuk mediator Hakim tidak dipungut biaya. Sedangkan Mediator non Hakim

pembiayaan atas kesepakatan kedua belah pihak.49

Dalam tenggang waktu paling lama 2 hari, para pihak sudah harus memberitahukan

kepada Ketua Majelis tentang hasil perundingan untuk memilih mediator, baik diperoleh atau

tidak diperoleh kesepakatan. Jika para pihak mencapai kata sepakat,  maka Ketua Majelis

membuat penetapan penunjukan mediator sesuai pilihan mereka. Jika para pihak  tidak

mencapai kata sepakat, maka Ketua Majelis menunjuk mediator dari hakim bukan pemeriksa

dalam sebuah penetapan. Apabila tidak ada hakim yang bukan pemeriksa perkara, maka

ditunjuk Hakim pemeriksa perkara sebagai mediator.

49Zainuddin Fazari, Mediasi, Makalah Seminar Pelatihan Mediasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,
(Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2009), h.38,t.d.



Mediator yang ditunjuk melakukan persiapan untuk pelaksanaan mediasi. Mediator

harus mengetahui betul tentang masalah pokok yang menjadi sengketa para pihak agar dapat

menetapkan hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan mediasi yang akan

dilaksanakannya dan harus dapat menentukan  tempat dan waktu mediasi dengan para pihak

yang bersengketa, siapa saja yang harus hadir, dan apa saja pokok masalah yang akan

dibicarakan.50

Sebelum rapat dimulai, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum

terbentuk lalu rapat bersama, pada saat itu mediator akan mengeluarkan pernyataan

pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yakni melakukan perkenalan diri dan perkenalan

para pihak, menjelaskan peran dan wewenangnya, menjelaskan aturan dasar tentang proses,

aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak dan bila

telah sepakat akan melanjutkan mediasi, maka ia harus mengkonfirmasi komitmen para pihak

terhadap proses mediasi. 51

Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Mediator menyampaikan jangka waktu bagi para pihak untuk menyerahkan resume

perkara pada mediator  dan jangka waktu mediasi.

Para pihak berperkara masing-masing dari mereka harus menyerahkan resume

perkara kepada mediator selambat-lambatnya 5 hari setelah penunjukkan mediator.

Kemudian proses mediasi berlangsung selama 40 hari. Atas kesepakatan para pihak dapat

ditambah sebanyak 14 hari kerja sejak berakhirnya waktu 40 hari tersebut. Hal ini

terhitung sejak penundaan sidang di sampaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara

50 Ibid.
51 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,(Jakarta: Kencana,

2005 ) h.177



sehingga jumlah maksimal menjadi 54 hari. Sehingga jangka waktu tidak terhitung

dengan pemeriksaan perkara. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13

PERMA No. 1 Tahun 2008.52

2. Tahapan pelaksanaan mediasi

Mediator  meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing

pihak yang bersengketa. Mediator harus memperhatikan semua informasi yang

disampaikan masing-masing pihak. Presentasi ini biasanya dimulai oleh Penggugat, akan

tetapi ini bukan harga mati dalam kondisi tertentu dapat dibalik. Dalam presentasi ini

biasanya para pihak langsung mengemukakan konsep mereka tentang perdamaian.53

Mediator harus mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan dalam

presentasi para pihak. Pertama, mengidentifikasi masalah yang telah disepakati para

pihak dan tidak perlu didiskusikan lagi. Kedua, mengidentifikasi masalah-masalah yang

belum disepakati. Masalah yang belum disepakati tersebut didefenisikan dan diurutkan,

sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan untuk menjadi

agenda perundingan berikutnya.54 Daftar tersebut dapat berupa suatu struktur untuk

pertemuan mediasi selanjutnya. Meliputi masalah-masalah yang diperselisihkan dan

sedang berkembang, sedang dikonsultasikan oleh para pihak, sehingga tersusun suatu

daftar isu yang akan menjadi agenda. Mengawalinya dengan ringkasan hal-hal telah

disepakati dapat memberikan perasaan positif dan dasar yang konstruktif bagi proses

selanjutnya. Penyusunan isu-isu ini baiasanya ditulis dan diletakkan pada media yang

52Zainuddin Fazari, Op.cit, h. 40.
53Ibid,h.177.
54Abdul Manan,Penerapan,Op.cit, h.177



mudah dilihat hingga selesainya proses mediasi.   Kemudian dilanjutkan dengan diskusi,

yakni tanggapan terhadap informasi yang telah disampaikan oleh para pihak.

Para pihak melakukan negosiasi dan tawar menawar diantara mereka, biasanya

pada kesempatan ini masing-masing pihak ngotot untuk  menggolkan yang mereka

inginkan. Disinilah peranan dan kepiawaian moderator diuji, sebab kalau mediator lemah

biasanya berlanjut kepada keributan dan bubarnya mediasi.

Dalam tahap negosiasi ini ada dua model yang sering dipergunakan, yaitu,

pertama: para pihak berbicara langsung satu sama lain, mediator hanya berperan untuk

menjaga urusan bicara, mencatat kesepahaman dan sekali-kali mengintervensi membantu

proses komunikasi; kedua: mediator mengatur seluruh  arah pembicaraan, mengajukan

pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberikan tawaran solusi. Kedua model

ini dalam penerapannya tergantung kepada para pihak yang berjalan dengan baik55.

3. Mediator dapat melakukan kaukus kepada para pihak agar mereka berperan aktif dalam

mediasi.

Dalam pasal 15 dan 16 mediator wajib mendorong para pihak untuk berperan

aktif bahkan mediator juga dapat melakukan kaukus dan mengundang keterlibatan

ahli.56Kaukus yaitu mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap

pointers yang belum disepakati dalam negosiasi, sehingga apa yang menjadi

55Ibid.
56Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI, Op.cit, h.11



kekhawatiran masing-masing dapat digali untuk dicarikan  jalan keluar sampai

tercapainya  suatu kesepakatan.57

Pertemuan terpisah atau kaukus perlu juga dilaksanakan apabila ada pihak yang

tidak berdaya dan mempunyai  posisi lawan lemah atau menyangkut privatea confodental

(biasanya dalam bidang hukum keluarga) sehingga banyak hal yang dikemukakan di

muka orang banyak. Bila moderator melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu

pihak, maka ia harus melakukan hal yang sama pada pihak lain. Hal ini penting untuk

dilaksanakan agar is tidak dianggap memihak kepada salah satu pihak, sehingga merusak

kepercayaan para pihak kepadanya.

Setelah mengadakan kaukus, mediator mengadakan rapat pleno lagi untuk

mengadakan negoisasi terakhir dan mneyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci dan

detail. Seluruh permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat yang

berbentuk akta dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

4. Tahap akhir mediasi.

Apabila mediasi berhasil pada sidang yang telah ditentukan wajib menyampaikan

rumusan tertulis kepada majelis. Para pihak dapat minta kepada Hakim kesepakatan damai

untuk dibuatkan akta damai. Jika tidak dalam kesepakatan harus ada klausula pencabutan

gugatan/perkara telah selesai. Kemudian mediator menutup rapat dengan memberikan

komentar/nasehat kepada para pihak yang bersengketa bahwa apa yang telah dicapainya itu

merupakan keputusan terbaik dan menyarankan kepada semua pihak agar mentaati apa yang

telah disepakati dan menjalankan keputusan itu dengan penuh tanggung jawab.

57Abdul Manan,Penerapan,Op.cit, h.178



Mediator menutup rapat dan selanjutnya mediator melaporkan kepada majelis hakim

yang menyidangkan perkaranya. Selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang dan

dalam persidangan yang telah ditentukan itu menghukum para pihak yang bersengketa untuk

mentaati kesepakatan yang telah disetujuinya.”

Pada persidangan pasca mediasi maka dibuatlah laporan mediasi, kemudian hakim

membuka persidangan untuk memeriksa pokok  perkara pada hari dan tanggal yang telah

ditetapkan. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian dan menghendaki dikuatkan

dalam akta perdamaian tetapi jika para pihak tidak menghendaki dikuatkan dalam akta

perdamaian, maka perkaranya harus dicabut. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan

perdamaian, atau mediator menyatakan tidak layak mediasi, maka hakim melanjutkan

pemeriksa pokok perkara sebagaimana pemeriksaan perkara biasa.58

Selama pemeriksaan perkara berlanjut majelis hakim harus mendorong para pihak

untuk berdamai. Atas kesepakatan para pihak , para pihak masih dapat menempuh mediasi

kembali dengan memberitahukan kepada majelis hakim dan majelis hakim dapat kembali

menunda persidangan pemeriksaan perkara. Majelis hakim memberitahukan kepada mediator

untuk melaksanakan tugas mediasi. Tenggang waktu untuk mediasi yang kedua ini paling

lama 14 hari kerja dan proses berikutnya sama dengan mediasi pada awal persidangan.59

Mediasi di Pengadilan Agama dibagi menjadi tiga antara lain :

1) Tidak layak mediasi disebabkan ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak disebut

dalam gugatan sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam mediasi, salah satu

58Firdaus Muhammad Arwan, Cara mudah memahami dan melaksanakan PERMA Nomor 1 tahun 2008
tentang  mediasi di pengadilan, Makalah Bimbingan Teknis Mediasi Badan Peradilan Agama, (Pontianak :
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, 2008), h.5-6,td

59Ibid, h.6.



pihak mengundurkan diri karena adanya itikad tidak baik dari lawan, dan sengketa

yang terjadi tidak boleh dilakukan kesepakatan damai karena jika terjadi

perdamaian, justru bertentangan dengan hukum misalnya perkara pembatalan

perkawinan karena melanggar hukum.

2) Mediasi gagal disebabkan, para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam

proses mediasi setelah di panggil 2 kali berturut-turut, tidak tercapai kata sepakat

terhadap materi yang disengketakan,dan apabila para pihak gagal mencapai

kesepakatan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara.60

3) Mediasi berhasil, jika tercapai kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan

hukum yang berlaku.61

Mediasi dapat mencapai pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Prosedurnya

hampir sama dengan mediasi pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Atas kesepakatan para

pihak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mediasi pada Pengadilan dimana perkara

diadili pada tingkat pertama, kemudian Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama

memberitahukan kehendak kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi berikut dengan

menyertakan berkas administrasi untuk keperluan mediasi. Selanjutnya majelis hakim

Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi menunda persidangan selama 14 hari yang dihitung  dari

pemberitahuan keinginan damai dari Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Penunjukkan mediator

oleh para pihak dilakukan di Pengadilan Agama Tingkat Pertama.Apabila terjadi kesepakatan

damai, maka melalui Pengadilan Tingkat Pertama, para pihak mengajukan kepada Pengadilan

60Ibid.h.5.
61Armia Ibrahim, Op.cit, h.31.



Tingkat Banding/Kasasi untuk dibuatkan akte perdamaian dan tenggang waktu pembuatan akta

perdamaian. Penandatanganan akta perdamaian paling lambat 30 hari sejak dicatat diregister.62

Mengenai akta perdamaian lebih lanjut  PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 17 ayat (5) dan (6)

dijelaskan bahwa:

1) Para pihak dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada hakim untuk
dituangkan kedalam Akta Perdamaian.

2) Jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam akta
perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan
dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai.63

Kekuatan hukum yang dimiliki akta perdamaian sangat mengikat karena mendapatkan

kepastian hukum. Menurut ulama fikih dari kalangan mazhab Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, dan

Imam Malik berpendapat bahwa akta perdamaian bersifat mengikat sebab kedua belah pihak

yang bersengketa telah bersepakat menunjuk hakam untuk menyelesaikan sengketanya.64

Mazhab Hanafi, apabila hakâm telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertaẖkȋm dan

mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang ber-tahkim terikat dengan putusan tersebut.65

Pendapat al-Musanny dari kalangan pengikut mazhab syafi’i mengatakan  bahwa putusan

hakam sama dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari

kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut mereka kesepakatan kedua belah pihak yang

bersengketa menunjukkan seseorang menjadi hakâm, tidak berarti menyetujui setiap putusan

yang ditetapkannya. Karena itu, agar putusan hakâm menjadi mengikat, perlu persetujuan dari

kedua belah pihak.66 Pada pendapat terakhir sejalan dengan akta perdamaian yang dibuat dari

proses mediasi. Karena akta perdamaian yang dibuat dari hasil mediasi atas dasar persetujuan

62Firdaus Muhammad Arwan, Op.cit, h.6.
63Mahkamah Agung, Peraturan,Op.cit, h. 10.
64 Johari, Yusliati, Arbitrase Syariah, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.26.
65Ramlan Yusuf Rangkuti, Op.cit, h.1443.
66Johari, Yusliati, Op.cit, h.27



para pihak yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak memuat itikad yang

tidak baik. Maka, kesepakatan perdamaian tersebut, jelas sangat mengikat. Sebagaimana yang

dijelaskan juga dalam Pasal ayat (1) 1858 KUH Perdata yang berbunyi :

“Segala perdamaian diantara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan
hakim dalam tingkat yang penghabisan atau final”67

Terhadap putusan akta perdamaian, segera setelah putusan akta perdamaian disampaikan

oleh hakim. Maka secara langsung dan inheren terdapat kekuatan tetap pada dirinya. Sehingga

akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap.68

67Kitab Undang-undang Hukum Perdata, E-book diakses pada 19 Februari 2014 dari
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf

68Rachmadi Usman, Op.cit, h.234.


