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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Mediasi Secara Umum 

1. Pengertian Mediasi 

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti 

berada di tengah, Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak 

ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah 

dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. ‘berada di tengah’ juga bermakna 

posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam 

menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu 

menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga 

menumbuhkan kepercayaaan dari diri para pihak yang bersengketa.
17

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai 

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau 

sengketa sebagai penasehat.
18

 Sedangkan mediator adalah perantara 

(penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak 

yang bersengketa itu. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan etimologi lebih 

menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak 

yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat 

penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian 

perkara atau sengketa lainnya seperti : arbitrase, negosiasi dan ajudikasi. 

                                                           
17

 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional, cet I 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2. 
18

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm 569. 
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Mediator berada dalam posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang 

bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan yang 

memuaskan diantara keduanya. Penjelasan kebahasaan ini masih bersifat 

umum dan belum sama sekali menggambarkan secara konkrit esensi dari 

kegiatan  mediasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, akan dikemukakan 

pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan oleh para resolusi 

konflik. 

Para ahli resolusi konflik memberikan definisi mediasi sesuai dengan 

sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan “mediation is 

decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the 

mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making 

and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent.
19

 

Sedangkan j. Folberg dan A. Taylor mengatakan mediasi dengan “ the 

process by which the participant, together with the assistance of a neutral 

person, systematically isolate dispute in order to develop option, consider 

alternatif, and reach consensual settlement that will accomandate their need.
20

 

Kedua pengertian mediasi yang diberikan oleh dua ahli di atas, lebih 

kepada esensi kegiatan mediasi dan peranan mediator sebagai pihak tengah 

atau pihak ketiga. Bolle sangat menekankan mediasi adalah proses 

pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu 

oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dari sini Bolle menunjukkan bahwa 

kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di para pihak yang 

                                                           
19

 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional, cet II 

(Jakarta : Kencana Predana Media, 2011). 
20

 Ibid. 
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bersengketa, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses 

pengambilan keputusan tersebut. J. Folberg dan A. Taylor lebih kepada 

konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam kegiatan 

menjalankan mediasinya.
21

 

Kedua ahli diatas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui 

mediasi harus dilakukan bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan 

dibantu oleh mediator atau pihak netral. Mediator dapat menawarkan dan 

mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula 

mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju 

kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. 

2. Dasar Hukum Mediasi 

a. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia 

Berikut ini adalah beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga 

peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara 

perdata di Indonesia: 

1) Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa 

asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat. 

2) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv) 

3) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, UU 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo, UU Nomor 

3 Tahun 2006 jo, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 

Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

                                                           
21

 Ibid.,5.  
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Perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) 

dan (2), dan 144. 

4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 

Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 

Lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg). 

5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, 

Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan.
22

 

b. Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Quran Dan Hadist 

Mediasi dalam hukum Islam sama halnya dengan Tahkim yang secara 

etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut 

ḥākām sebagai penengah dalam suatu sengketa. Tahkim disini adalah 

“Menjadikan Hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak 

yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela 

menerima keputusannya dalam menyelesaikan persengketaanya.
23

 

Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian yaitu; 

firman Allah SWT. Dalam al-Quran Surah Al-Hujurat: 09 

تِلُوْا  َوإِن طَآئِفَتَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  ٱۡقتَتَلُوْا فَأَۡصلُِحوْا بَۡينَهَُمۖا فَإِۢن بََغۡت إِۡحَدٰىهَُما َعلَى ٱۡۡلُۡخَرٰى فَقَٰ

 
ۖ
ِِۚ فَإِن فَآَءۡت فَأَۡصلُِحوْا بَۡينَهَُما بِٱۡلَعۡدِل َوأَۡقِسطُٓوْا َ  ٱلَّتِي تَۡبِغي َحتَّٰى تَفِٓيَء إِلَٰىٓ أَۡمِر ٱّللَّ إِنَّ ٱّللَّ

(٩).ِسِطينَ يُِحبُّ ٱۡلُمقۡ 
24

 

                                                           
22

 Muhammad  Saifullah, Mediasi Peradilan, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 

24-31 
23

Abdul Aziz, dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2001, hlm. 750 
24

 Q.S. Al-Hujurat [49]: 9. 
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Tafsir ayat di atas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara 

dua kelompok orang yang beriman. Seruan ini menggunakan lafadz “ashlihu” 

yang berasal dari kata “ishlah-shaluha” yang artinya manfaat, tiadanya atau 

terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Ishlah adalah upaya 

menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya 

lebih banyak lagi. Dalam kontek hubungan manusia, nilai-nilai ini tercermin 

dalam keharmonisan sebuah hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak 

rusak atau retak bahkan terganggu, maka akan terjadi kerusakan dan hilang 

atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga 

menuntut adannya ishlah, yakni perbaikan agar kembali keharmonisan, 

sehingga akan menimbulkan sebuah kemaslahatan.
25

 

Kata damai dalam bahasa Arab itu sendiri juga dikenal dengan al-Sulhu, 

yang artinya perdamaian atau penghentian perselisihan. Al-Sulhu 

dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua 

pihak yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.
26

 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 10 

َ لََعلَُّكۡم تُۡرَحُموَن. ) (١٠إِنََّما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِۡخَوٞة فَأَۡصلُِحوْا بَۡيَن أََخَوۡيُكۡمِۚ َوٱتَّقُوْا ٱّللَّ
27
  

Berdasarkan dua ayat di atas sangat memberikan petunjuk bahwa Allah 

SWT. Sangatlah menganjurkan penyelesaian sengketa atau perkara di antara 

keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah 

                                                           
25

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. 

Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik, hlm. 75 
26

 Tafsir, Resolusi Konflik, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 71 
27

 Q.S. Al-Hujurat [49]: 10. 
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dan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah 

satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan 

musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan.
28

 

Dasar al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik 

dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS. An- Nisa: 35. 

ٗحا  ۡن أَۡهلِهَآ إِن يُِريَدٓا إِۡصلَٰ ۡن أَۡهلِهِۦ َوَحَكٗما مِّ يَُوفِِّق َوإِۡن ِخۡفتُۡم ِشقَاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعثُوْا َحَكٗما مِّ

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيٗرا. ) ُ بَۡينَهَُمآۗٓ إِنَّ ٱّللَّ (٣٥ٱّللَّ
29

 

Juru damai dalam ayat ini adalah lafadz “ḥākām”, fungsi yang paling 

utama adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat ḥākām disini 

kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara kedua 

pihak yaitu; suami dan istri yang sedang bersengketa atau bertingkai. Ḥākām 

disini sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan 

bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan kedua belah pihak 

yaitu suami dan istri.
30

 

Selain dalil al-Quran yang menerangkan tentang perdamaian atau 

mediasi di dalam hadist juga diterangkan mengenai perdamaian. Di 

riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari: 

ثَنَا دُ  َحدَّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ّللاَّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  دُ َعبْ  ، َحدَّ د   ْبنُ  َوإِْسَحاقُ  ، اْۡلَُوْيِسيُّ  ّللاَّ  ُمَحمَّ

ثَنَا اْلفَْرِويُّ  دُ  ، قَاََل : َحدَّ ُ  َرِضيَ  َسْعد   ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ ،  َحاِزم   أَبِيَعنْ  ، َجْعفَر   ْبنُ  ُمَحمَّ ّللاَّ

ُ َعلَْيهِ  َعْنهُ ، ِ َصلَّى ّللاَّ أَنَّ أَْهَل قُبَاء  اْقتَتَلُوا َحتَّى تََراَمْوا بِاْلِحَجاَرِة ، فَأُْخبَِر َرُسوُل ّللاَّ

 )رواه البخارى( . ا بِنَا نُْصلُِح بَْينَهُمهَبُوَوَسلََّم بَِذلَِك ، فَقَاَل : " اذْ 
 

 

                                                           
28

 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: fatawa publising, 2014, 

hlm. 41-42 
29

 Q.S. An-Nisa” [04]: 35. 
30

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 

Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012. hlm. 521-522. 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7323
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4581
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=966
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=966
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6905
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3499
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3672
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“Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan 

kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al- Uwaisyyu dan Ishaq bin 

Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita 

Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu 

anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu 

Rasûlullâh shallallahualaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, 

maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. 

Bukhari).”
31

 

 

3. Tujuan Dan Manfaat Mediasi 

Tujuan dilakukannya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa 

para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (penengah). Mediasi 

dapat mengantarkan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai yang 

permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa atau pertikaian 

melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, 

tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win 

solution). 

Dalam penyelesaian sengketa yang melalui jalur mediasi sangatlah 

dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan atau pertikaian secara adil dan saling 

menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak 

belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaanya, 

kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, setidaknya telah 

mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan pertikaian diantara para 

pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk 

menyelesaikan sengketanya, namun para pihak belum menemukan format 

                                                           
31

 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, kitab hadist shahih al-Bukhari, Juz II, Bandung, 

hlm. 112 
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yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. 

Wirhanuddin mengatakan dalam bukunya,
32 

untuk menyelesaikan 

sengketa memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin 

untuk diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan 

diantaranya: 

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan secara cepat, 

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ini ke 

pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 

2. Mediasi ini memberikan para pihak sebuah kemampuan untuk 

melakukan control terhadap proses dan hasil. 

3. Mediasi menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka 

secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka itu 

sendiri, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya 

saja. 

4. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

berpartisipasi  secara langsung dan secara informal dalam 

menyelesaikan perselisihannya. 

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam arbitrase dan litigasi sulit 

diprekdiksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus. 

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang 

bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 

                                                           
32

 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, 

hlm. 33-35 
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7. Mediasi mampu Menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang 

dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga 

arbitrase. 

Dalam kaitanya dengan keuntungan mediasi itu sendiri, para pihak dapat 

mempertanyakan pada diri mereka masing-masing dari hasil yang dicapai 

melalui proses mediasi itu sendiri (meskipun hal itu mengecewakan atau lebih 

buruk dari apa yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam lagi, bahwa 

hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi ini jauh lebih baik, 

bila dibandingkan dengan para pihak yang terus-menerus bersengketa yang 

tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya 

mengakomodasikan keinginan para pihak. 

4. Prosedur dan Proses Mediasi  

Berhasil atau tidaknya proses mediasi bisa kita lihat dari proses atau 

tahapan dari mediasi itu sendiri. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan 

sebaik mungkin maka hasil yang didapatkan tentu akan baik begitupun 

sebaliknya apabila proses mediasi dilaksankan dengan tidak baik atau tidak 

sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkannya tentu tidak akan maksimal 

atau bahkan gagal. 

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pramediasi, 

pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini 

merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam 

menyelesaikan sengketanya. 
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1. Tahap Pra Mediasi 

Tahapan yang dilakukan pertamakali yaitu penggugat 

mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. 

Adapun rinciannya tahapan pra mediasi adalah sebagai berikut: 

a) Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara 

tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis. 

b) Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, 

maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh 

proses mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada 

hari sidang yang telah ditentukannya dan dihadiri oleh Para Pihak, 

Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk 

menempuh proses Mediasi.
33

 

c) Hakim ketua menjelaskan kepada para pihak penggugat maupun 

tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan 

peraturan mahkamah agung (PERMA) No 1 Tahun 20016. 

d) Para pihak dalam hal ini penggugat ataupun tergugat diberikan 

waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.
34

 

e) Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah 

terdaftar di pengadilan dalam jangka waktu 2 hari seperti yang 

tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka 

                                                           
33

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Agama 
34

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Agama 
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hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator 

baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim 

yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai 

pengadilan itu sendiri.
35

 

2. Tahap pelaksanaan mediasi 

Langkah-langkah pelaksanaan mediasi sebagai berikut: 

a) Dalam melaksanakan proses mediasi, para pihak wajib hadir 

dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad 

baik apabila para pihak telah dipanggil dua kali secara patut dan 

tidak hadir dalam proses mediasi atau menghadiri mediasi dalam 

pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.
36

 

b) Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak yang 

bersengketa untuk segera berdialog. Proses mediasi ini dilakukan 

dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih. 

Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selam 30 hari terhitung 

sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut. 

c) Dalam mendalami problem yang dihadapi para pihak mediator 

dapat melibatkan tenaga ahli dan tokoh masyarakat tertentu 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) atas persetujuan para 

pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat menghadirkan 

seorang atau lebih para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau 

                                                           
35

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Agama 
36

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan Agama 
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tokoh adat. 

d) Mediator dalam upaya melakukan proses mediasi atau 

perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan 

dengan salah satu pihak. 

e) Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakannya 

proses mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak 

untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau 

ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang disepakati 

diawal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti 

pengadilan agama. 

f) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan 

permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi 

waktu yang sama. 

g) Mengidentikasi masalah oleh mediator dan memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 

kehendaknya yang mana dituangkan dalam butir-butir 

kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk 

tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda 

tangani oleh kedua pihak dan mediator.
37

 Kesepatan tersebut 

dapat dilakukan dengan memenuhi syarat seebagai berikut: 

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau 

kesusilaan 
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b. merugikan pihak ketiga; atau 

c. tidak dapat dilaksanakan. 

h) Apabila kesepakatan yang dibuat itu hanya disepakati 

sebagiannya saja, maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan 

mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta 

perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap 

hal-hal yang tidak disepakatinya. 

i) Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka 

mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa 

perkara, dalam hal ini: 

a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas 

waktu yang di tentukan yaitu; paling lama 30 (tiga puluh) 

hari, berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3). 

b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. 

J)  Mediasi dikatakan berakhir apabila terjadi kesepatan dan berakhir 

dengan ketidak sepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan. 

3.  Tahap Implementasi Hasil Mediasi 

  Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah 

menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan 

bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil 

kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan 
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selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi 

dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau 

perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekadar 

membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia 

mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.   

5.  Prinsip-Prinsip Mediasi 

Mediasi yang profesional selalu ditandai dengan adanya prinsip-prinsip 

tertentu yang menuntun proses mediasi selalu berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Prinsip- prinsip mediasi itu di membedakan antara modern 

yang terstruktur dengan mediasi yang tradisional yang hanya berdasarkan 

kebiasaan di masyarakat. Prinsip- prinsip mediasi bertindak sebagai rambu 

dan kode etik bagi mediator dalam menjalankan fungsinya. 

Prinsip proses mediasi tersebut telah disepakati oleh hampir semua para 

ahli, meskipun ada beberapa prinsip yang belum menjadi konsensus 

bersama.
38

 Michael Brogan dan David Spenser merujuk pada pandangan Ruth 

Carton tentang lima prinsip dasar proses mediasi.
39

  

Ada tiga prinsip dikenal dengan tiga dasar filsafat mediasi. Ketiga prinsip 

ini adalah; prinsip  kerahasiaan (confidentiality), prinsip pemberdayaan 

(empowerment), dan prinsip sukarela (volunteer).  Pertama prinsip medisasi 

adalah kerahasiaan atau (confidentiality). Kerahasiaan yang dimaksud adalah 
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bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan 

oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diberitakan 

kepada publik atau khalayak umum oleh masing-masing pihak. Demikian 

juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan ini dari isi mediasi titu 

sendirit, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang 

di lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan 

dalam kasus yang ia tangani penyelesaiannya melalui mediasi. 

Kedua prinsip mediasi pemberdayaan (empowement). Prinsip ini 

didasarkan pada sebuah asumsi bahwa orang yang ingin datang ke mediasi 

sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalahnya 

mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka mau atau 

inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap 

masing-masing pihak. 

Ketiga prinsip sukarela (volunteer). Masing-masing pihak yang sedang 

bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara 

sukarela dan tidak boeh ada paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak lain 

atau pihak luar. 

6. Peran Dan Fungsi Mediator 

Seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas bahwa Mediator adalah 

Hakim atau pihak lain yang harus memiliki Sertifikat, bahwa Mediator 

sebagai pihak penengah atau netral yang membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah 



 

28 
 

penyelesaian. 

Dalam kamus hukum mediator adalah sebagai penengah. Kata mediator 

berasal dari bahasa Latin yang artinya penengah atau pihak ketiga sebagai 

juru damai bagi para pihak yang bersengketa.
40

 

Dalam melaksanakan fungsinya, para mediator wajib menaati pedoman 

yanng sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Juga tidak dibolehkan para 

mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili sebuah 

perkara tersebut. Ketentuan ini dapat pula disimpulkan dari pasal yang 

menyatakan bahwa hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua 

majelis maupun anggota majelis, dilarang keras bertindak sebagai mediator 

bagi perkara yang sedang di tangani. 

Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib 

memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh 

Mahkamah Agung. Kecuali jika dalam suatu wilayah pengadilan yang 

bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada 

pengadilan  tersebut dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Jika dalam 

suatu wilayah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan 

profesi bukan  hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan 

pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. 

Untuk memudahkan para pihak yang bertikai memilih mediator, ketua 

pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya lima nama 
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mediator disertai dengan latar belakang pendidikannya atau pengalaman 

mediator.  

Mediator bukan hakim yang berserifikat dapat mengajukan permohonan 

kepada ketua pengadilan supaya namanya ditempatkan dalam daftar mediator 

pada pengadilan tersebut. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan 

sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar 

mediator. Dan ini sudah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 13 

ayat 1. 

Adapun Tugas mediator juga diatur dalam Perma ini, antara lain mediator 

wajib mendorong para pihak yang bersengekta untuk menelusuri dan 

menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian 

yang terbaik bagi para pihak. Dan mediator juga wajib mempersiapkan usulan 

jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak utuk dibahas dan disepakatinya. 

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
41

 

  Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi secara deskripsi 

yaitu:
42

 

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar 

b. Mempertahakan struktur dan momentum dalam negosiasi 

c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak 

d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang 

baik 

e. Menguatkan suasana komunikasi 

f. Membantu para pihak untuk menghadap situsi dan kenyataan 

g. Memfasilitasi creative problem solving diantara para pihak 

h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif. 
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B. Teori Efektifitas Hukum 

1. Pengertian Teori Efektifitas 

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemah bahasa Inggris, yaitu 

effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit 

van de juridische theorie.
43

 Ada tiga suku kata yang terkandung didalam teori 

efektivitas hukum, diantaranya teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam 

(KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesi, ada dua istilah yang ada kaitannya 

dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (a) ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), (b) dapat membawa hasil, 

berhasil guna, (c) mulai berlaku (tentang undang-ungang, peraturan). 

Sedangkan keefektifan (a) keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, (b) 

keberhasilan (usaha, tindakan), dan (c) hal mulai berlakunya (undang-undang, 

peraturan).
44

  

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkat lebih rendah maupun 

yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum 

dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama 

dihadapan hukum (equality before the law). Namun, didalam realitanya 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilangggar, 

sehingga aturan tersebut tidak berlaku secara efektif. Tidak efektifnya 

undang-undang ini disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak 
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ada kejelasan, aparatur yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak 

mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji 

dan menganalisi tentang hal ini, ialah teori efektivitas hukum. 

2. Teori-Teori Efektifitas Analisis Hukum Mediasi 

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya 

adalah soerjono soekanto dan Lawrence M. Friedman. 

Menurut Soejono Soekanto, paling tidak ada 5 faktor yang berpengaruh 

dalam penegakan hukum, dan diantara kelimanya itu sangat berkaitan erat 

satu dengan yang lain, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan 

hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor 

yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan utama untuk mengukur 

efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan 

mediator dalam perdamaiannya terhadap kasus-kasus yanag ada di 

Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:
45

 

a. Faktor hukum 

Faktor hukum disini adalah peraturan-perundangan. Suatu 

peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat berlaku 

secara yuridis, sosiologis, dan fisolofis, (unsur kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku 

secara yuridis ialah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. 

Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling 
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tinggi, yang abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu 

peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum 

tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan 

hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. 

Suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara fisolofis apabila 

peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai 

positif yang tinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur 

tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum 

yang vakum, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar. 

b.  Faktor penegakan hukum, (pihak-pihak yang  membentuk dan yang 

menerapkan hukum). 

Penegakan hukum mencakup segala elemen-elemen yang secara 

langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, 

mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan 

keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti jaksa, 

hakim, polisi, pengacara dan lain-lain. 

c.  Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum. 

 Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan  

hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum 

tidak akan baik dalam menjalankan perananya. Sarana atau fasilitas 

tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan profesional, 

organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang 

cukup dan lainnya. 
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d.  Faktor masyarakat, (lingkuangan dimana hukum itu berlaku atau 

diterapkan). 

  Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegak 

hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan 

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya jika 

sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin 

sukar untuk melaksanakan penegakan hukum. 

e.  Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup. 

  Kelima faktor diatas harus benar-benar diperhatikan dalam proses 

penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, 

maka penegakan hukum tidak akan tercapai dengan sempurna. 

 Sedangkan dalam teori Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga 

unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur hukum, subtansi 

hukum dan budaya hukum.
46

 Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur 

dibawah init sebagai berikut: 

a.  Struktur Hukum (Legal Strukcur). 

  Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang 

mencakup unsur-unsur kelembagaan, pelayanan, penegakan 

pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk 

undang- undang, peradilan, kejaksaan, kepolisian dan administrasi 

negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan 
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hukum dan lain sebagainya. 

b. Subtansi Hukum (Legal Subtance). 

  Subtansi mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup 

didalam masyarakat (the living Law) dan berbagai produk yang 

timbul akibat penerapan hukum.  

c.  Budaya Hukum (legal cultur). 

  Budaya Hukum berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap 

hukum, sikap ini sangat berkaitan dengan sikap budaya pada 

umumnya, karenanya akan memberi pengaruh yang baik dan 

positif maupun  negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan 

hukum.
47

 

  Budaya hukum seperti yang digambarkan oleh Friedman ini 

adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana 

pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang sangat 

menentukan bagaimana hukum itu seharusnya digunakan. Artinya, 

hukum tidak hanya dilihat saja yang diatur secara eksplisit dalam 

buku tetapi juga bagaimana konteks dalam prakteknya. Dalam 

masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan 

dengan perkembangan masyarakatnya.
48
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