
  

i 
 

 

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGOSONGAN 

TANAH MELALUI MEDIASI 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

Oleh 

Enny Isturiyati 

8111412072 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 

 

 

http://unnes.ac.id/wp-content/uploads/Warna.jpg


  

2 
 



  

3 
 



  

4 
 



  

5 
 



  

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“ Kebanggaan  Kita Yang Terbesar Adalah  Bukan  Tidak  Pernah  Gagal, Tetapi 

Bangkit  Kembali  Setiap  Kali  Kita  Jatuh” (Confusius) 

   PERSEMBAHAN 

   Karya ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Subari dan Ibu Surati, 

yang selalu memberikan dorongan dan do‟a. 

2. Kakak dan Adikku tercinta, Eko Supriyono, Listiyono, 

Muhammad Abdul Latief. 

3. Bapak Pujiono, S.H.,M.H dan Dr. Dewi Sulistianingsih 

, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

memberikan motivasi  dan  masukan. 

4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang Angkatan 2012, terima kasih atas 

persahabatan dan Ilmu  Pengetahuan yang  telah  kalian  

berikan. 

5. Almamater. 

 

 

 

 

 



  

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul 

“Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara 

Pengosongan Tanah  Melalui  Mediasi. 

Penulis menyadari  bahwa penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, 

terutama kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Rodhiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Pujiono, S.H.,M.H. Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, 

memberikan kririk, saran, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi 

ini menjadi lebih baik. 

4. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H. Pembimbing II yang telah 

memberikan petunjuk, memberikan kririk, saran, dan bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini menjadi lebihbaik. 

5. Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

6. Bapak Andri Sufari, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, 

Bapak Suwignyo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran,yang telah 



  

 viii  
 



  

 ix  
 

ABSTRAK 

Isturiyati, Enny. 2016. “Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan 

Hukum Dalam Perkara Pengosongan Tanah Melalui Mediasi ”. Skripsi Bagian 

Hukum Perdata-Dagang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Pujiono, S.H.,M.H. Pembimbing II: Dr. Dewi Sulistianingsih, 

S.H.,M.H. 

Kata Kunci: Mediasi, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Perdamaian 

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dalam pengadilan pada dasarnya 

dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktek seringkali 

ditemukan hal yang sebaliknya, system peradilan yang tidakefektif (ineffective) 

dan tidak efisien (inefficient). Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan,dalam PERMA tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas 

mewajibkan setiap perkara perdata gugatan melewati proses mediasi di pengadilan 

apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. 

Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Tanah Gatot Subroto dimana para 

penggugat merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum( legal standing ) 

untuk  mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah  

dikarenakan para penggugat mempunyai kepentingan hukum atas tanah sertifikat 

hak milik. Perbuatan para Tergugat yang menguasai sebagian tanah obyek 

sengketa tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan / seijin para penggugat 

mendirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal di atas sebagian tanah obyek 

sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini  adalah : 1. Bagaimana 

proses mediasi pada pemyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam 

perkara pengosongan tanah? 2. Bagaimana kekuatan hukum pada penyelesaian 

sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan 

tanah?.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode 

pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan 

Negeri Ungaran. Sumber data yang diambil dari data primer dan data 

sekunder.Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode 

wawancara, metode observasi dan metode dokumen. 

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kesepakatan 

Perdamaian  yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa meminta kepada 

hakim untuk dibuatkan akta perdamaian. Karena apabila akta perdamaian tersebut 

tidak dibuat melalui  Majilis  Hakim  hanya berlaku sebagai akta biasa yang 

sifatnya hanya mengikat para pihak serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial 

dan apabila timbul persengketaan diantara para pihak  yang bersengketa 

menyangkut isi akta perdamaian  yang dibuat oleh pejabat lain atau notaris 

mengakibatkan para pihak dapat  memintakan  pembatalan akta  perdamaian. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Tanah Gatot Subroto dimana para 

penggugat merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) 

untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah 

dikarenakan para penggugat mempunyai kepentingan hukum atas tanah sertifikat hak 

milik No.1/Sidomulyo seluas 3.620 m2 yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan 

Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sekarang sebagai makam keluarga dengan 

nama tanah makam Jendral Gatot Soebroto sebagai obyek sengketa.dimana 

pemegang hak tanah sertifikat Hak Milik No 1/ Sidomulyo atas nama Nunung 

Indratuti Gatot Soebroto merupakan putri dari Alm. Jendral Gator Soebroto telah 

meninggal dunia. Setelah  Jendral Gatot Soebroto Meniggal dunia  dan dimakamkan 

di tanah obyek sengketa, Para penggugat tinggal di Jakarta sehingga makam tersebut 

tidak terawat. Selang beberapa tahun pihak penggugat menemui kendala dimana akan 

dibangun sarana dan prasana di sekitar makam tersebut tetapi diatas tanah obyek 

sengketa telah didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal para tergugat. 

Perbuatan para Tergugat yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa 

tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan / seijin para penggugat mendirikan bangunan 

rumah untuk tempat tinggal di atas sebagian tanah obyek sengketa merupakan 

Perbuatan Melawan Hukum. Pihak yang bersengketa menempuh jalur mediasi dan
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sepakat untuk berdamai, tetapi perdamaian tersebut dilakukan penggugat dan tergugat 

diluar hakim mediator. Perdamaian tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pembacaan 

Putusan. Mediasi tersebut gagal karena dilakukan diluar pengadilan tetapi terbit Akta 

Perdamaian. 

Para Pihak dalam Mediasi di Pengadilan sesuai dalam pasal 1 angka 7 

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang  “ Para Pihak adalah dua atau lebih subjek 

yang bersengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh 

penyelesaian”. Ketentuan yang sama juga dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 8 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008  tentang : “ Para Pihak adalah dua orang atau lebih 

subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa 

mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”. 

Dari kedua PERMA tersebut , maka jelas bahwa yang dimaksud dengan para 

pihak dalam mediasi di pengadilan ini adalah dua atau lebih subjek hukum yang 

bukan kuasa hukum dari yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maupun Peradilan Agama guna 

memperoleh penyelesaian. Pada prinsipnya , yang dinamakan dengan para pihak 

dalam proses mediasi di pengadilan tidak termasuk kuasa hukum dari subjek hukum 

yang bersengketa.  
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Undang- Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Mengatur enam macam tata cara penyelesaian sengketa,yaitu: 

1. Konsultasi  

2. Negosiasi  

3. Mediasi  

4. Konsiliasi  

5. Pemberian pendapat hukum  

6. Arbitrase  

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari Penyelesaian Sengketa Alternatif 

(PSA) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dapat diartikan secara luas 

dan sempit. Penyelesaian sengketa secara luas adalah penyelesaian sengketa yang 

dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar system  peradilan maupun di dalam 

sistem peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar sistem peradilan 

ialah: mediasi, arbitrase, dan lainnya. Penyelesaian sengketa di dalam sistem 

peradilan pada awalnya lembaga perdamaian menurut pasal 130 HIR/154 RBg 

tersebut hanya dilaksanakan dengan cara memberi saran, ruang dan kesempatan 

kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri sedangkan hakim yang 

menyidangkan perkaranya tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam pokok persolan 

para pihak karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara sehingga para 

pihak sendiri yang harus pro aktif untuk menempuh perdamaian tersebut.  Sedangkan 
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yang termasuk dalam sistem peradilan dikenal dengan “court annexed mediation” 

atau lebih dikenal dengan “Court Annexed Dispute Resolution”.
1
 

Mediasi yang dibicarakan disini adalah mediasi yang diintegrasikan pada 

pengadilan (court connected mediation). Mediasi yang diintegrasikan pada 

pengadilan di Indonesia, penerapannya saat ini dapat dikatakan dalam tahap 

eksperimentasi yang terus mengalami penyempurnaan dan secara praktis masih 

menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya karena belum dapat dikatakan 

berhasil sesuai yang diharapkan. 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para 

pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi 

dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator).Pemeran utama dalam mediasi 

adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka.Mediator atau 

hakim hanya semata-mata sebagai fasilitator dan penghubung untuk menemukan 

kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali 

tidak dibenarkan menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi 

penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun mediator atau hakim 

diperbolehkan menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak yang 

bersengketa sekedar mendekatkan perbedaan-perbedaan untuk menemukan 

kesepakatan antara pihak yang bersengketa. 

                                                           
1 H. Suharto, Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan 

Mahkamah Agung RI, 2003, hal. 13. 
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Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: “Perdamaian adalah suatu 

persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 

mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat 

secara tertulis".
2
 

Perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-

Undang hukum Perdata tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Hukum Acara 

Perdata. Hukum Acara perdata disebut juga Hukum Perdata Formil, yaitu 

kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur 

dalam hukum perdata materil.
3
Dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu Pasal 130 

HIR/154 Rbg telah mengatur lembaga perdamaian, dimana hakim yang mengadili 

wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya 

diperiksa secara ajudikasi. Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, berbunyi 

sebagai berikut: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka 

pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan 

mereka”.
4
 Selanjutnya ayat (2) dinyatakan: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat 

dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam 

                                                           
2 R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 

392. 
3 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 13. 
4R. Soesilo, RBG/HIR Dengan Penjelasan, Politea, 1985, Bogor, hal. 88. 
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mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat 

mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.
5
 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , dimana dalam setiap  penyelesaian perkara 

di pengadilan terlebih dahulu diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi 

sebelum dilanjutkan proses persidangan. Akan tetapi selama proses persidangan 

berlangsung masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian sebelum 

Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.Dalam mediasi, terdapat dua jenis mediasi 

yang ditinjau berdasarkan tempat pelaksanaannya yaitu mediasi di pengadilan dan 

mediasi di luar pengadilan.Kedua jenis mediasi ini tercantum dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam melaksanakan mediasi di 

pengadilan, ada dua tahap yang harus dijalani, yaitu yang pertama adalah mediasi 

awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok sengketa diperiksa dan 

yang kedua adalah mediasi yang dilakukan dalam pokok pemeriksaan, yang 

kemudian terbagi lagi menjadi dua yaitu selama dalam pemeriksaan tingkat pertama 

dan selama dalam tingkat banding dan kasasi. Mediasi yang dilaksanakan di luar 

pengadilan, kemudian perdamaian terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan 

dalam akta perdamaian. 

Perkara Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum  ke Pengadilan bernilai 

negatif sebagaimana yang diissukan akhir-akhir ini, bahkan sebaliknya mengajukan 

perkara kedepan pengadilan akan membentuk substansi dan pelaksanaan negosiasi 

                                                           
5R. Soesilo, loc.cit. 
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penyelesaian.
6
 Saat dengan mengajukan gugatan kepengadilan, salah satu fungsi 

tugas dari hakim yang berperan sebagai mediator akan memperoleh informasi yang 

nyata dan tatap muka langsung dengan para pihak. Proses perkara perdata 

dipengadilan merupakan proses pencarian fakta dan informasi dari kedua belah pihak, 

sebagai hakim yang berperan sebagai mediator atau pihak ketiga yang netral, akan 

menuntun memperhatikan dan menilai secara wajar terhadap pendapat-pendapat dari 

kedua belah pihak dan apabila terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam satu 

putusan yang isinya menegaskan secara hukum tentang hak dan kewajiban para 

pihak. 

Pengajuan Perkara Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan 

tidak harus diakibatkan karena buntunya atau gagalnya mencari solusi problem yang 

dinegosiasikan, malah terkadang dengan prediksi yang akurat pihak penggugat 

menempuh jalan melalui gugatan kepengadilan.Keadaan semacam ini banyak 

dilakukan pihak penggugat kapada tergugat dan hasilnya ternyata juga baik, karena 

isi gugatan tersebut untuk membangkitkan shock therapy kepada diri tergugat untuk 

bernegosiasi.
7
 

Salah satu fungsi hakim sebagai mediator wajib memanggil kedua belah 

pihak, baik secara pribadi (in person) atau melalui kuasanya duduk mendengar 

bersama kompromi menyelesaikan masalah dengan baik dan menuangkan pendapat 

                                                           
6Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi Dan Mediasi, Edisi Pertama, Proyek ELIPS, Jakarta, 1999, hal. 218. 
7 Runtung, Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif : Study Mengenai Masyarakat 

Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe Dan Brastagi, Disertasi, USU, Medan, 2002,  hal. 16. 
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masing-masing dalam kesepakatan.
8

Walaupun ada anggapan dari masyarakat 

perkotaan berperkara kepengadilan membuat orang kecewa, karena hakim selalu jauh 

dari masyarakat miskin dalam menerapkan keadilan dan hukum selalu dekat pada 

orang-orang kuat dan berduit.
9
 

Mediasi, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, berkembang akibat 

lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul sebagai jawaban 

atas ketidakpuasan yang  berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada 

persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. 

“Mediation is not easy to define”.Mediasi bukanlah sesuatu yang mudah untuk 

didefinisikan.Hal ini terkait dengan dimensi mediasi yang sangat jamak dan tidak 

terbatas. Mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci 

dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Dalam peraturan 

Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di pasal 1 butir tujuh Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator. Selain dalam peraturan ada beberapa sarjana yang mencoba untuk 

mendefinisikan mediasi. Gary Goodpaster menyatakan bahwa “Mediasi” adalah 

proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak 

memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu 

mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang 

                                                           
8M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1997, hal. 243. 
9H.P.Pangabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari – Hari, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, 

hal. 2. 
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memuaskan. Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa ada unsur-unsur mendasar 

dari definisi mediasi, antara lain (1) Adanya sengketa yang harus diselesaikan, (2) 

Penyelesaian dilaksanakan melalui perundingan, (3)  Perundingan ditujukan untuk 

mencapai kesepakatan,  (4) Adanya peranan mediator dalam membantu penyelesaian. 

Arah politik hukum pemerintah Indonesia untuk mengembangkan 

Penyelesaian sengketa alternatif sebagai salah satu strategi penyelesaian sengketa 

sudah jelas. Beberapa Undang-Undang dan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah 

Agung RI, telah memberikan tempat penyelesaian sengketa alternatif sebagai salah 

satu cara penyelesaian sengketa di Indonesia.
10

 

Untuk penerapan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 

tanggal 30 januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama 

menerapkan lembaga damai, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 

2003 Tentang Proses Mediasi Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan (Court-

Connented ADR) yang telah direvisi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Mengkaji Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menjadi dasar dan bahan 

rujukan berbagai peraturan perundang-undangan jika suatu penyelesaian sengketa 

diselesaikan melalui arbitrase, atau dengan cara-cara lainnya, sebenarnya Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 lebih berat sebelah mengatur tentang arbitrase, dan 

                                                           
10Runtung, op.cit, hal. 18. 
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kurang sekali mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Dari sebanyak 81 

Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hanya Pasal 6 (satu pasal) saja yang 

mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, sementara arbitrase banyak 

menggunakan cara-cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan penilaian 

ahli.  

Pembahasan menarik dan penting mengenai bentuk putusan mediasi ialah, 

dalam sistem Hukum Indonesia dikenal mediasi melalui pengadilan dan mediasi di 

luar pengadilan,  Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian” (Pasal 

10 ayat (2). Sedangkan mediasi di luar pengadilan, dalam Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai 

dengan Pasal 61. Empat pasal ini merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul skripsi “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGOSONGAN 

TANAH MELALUI MEDIASI.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya sebagai berikut : 

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa  melalui mediasi yang dilakukan secara 

Litigasi(Pengadilan) atau Non Litigasi (diluar Pengadilan) 

2. Penerapan aturan Perundang- undangan di dalam masyarakat yang 

menyangkut kelemahan dan kelebihan Mediasi 

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Sengketa antara Penggugat dan 

Tergugat dan Efektifitas putusan mediasi yang dilakukan secara Litigasi 

atau Non Litigasi. 

4. Upaya Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan alternatif lain selain 

Mediasi , Konsiliasi , Arbitrase. 

1.3 Batasan Masalah  

 Memudahkan suatu penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak 

menyimpang dari hal pokok yang akan dikaji oleh peneliti, maka penelitian ini 

dibatasi pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pebuatan melawan hukum 

dalam perkara pengosongan tanah dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa 

perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses mediasi pada penyelesaian sengketa pebuatan melawan 

hukum dalam perkara pengosongan tanah ?  

2. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian pada  penyelesaian sengketa 

perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah? 

1.5 Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum 

dalam perkara pengosongan tanah. 

2. Menganalisis kekuatan hukum penyelesaian sengketa perbuatan melawan 

hukum dalam perkara pengosongan tanah. 

1.6 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini dapat bermanfaat antara lain : 

1. Peneliti  

Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dagang 

melalui kegiatan penelitian dan menambah pengetahuan serta 

wawasan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. 
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2. Akademisi  

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi. 

3. Masyarakat  

Dapat dijadikan referensi atau sarana informasi tambahan yang 

berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa melalui mediasi. 

b. Kegunaan secara praktis 

Secara praktis penelitian ditujukan antara lain : 

1. Peneliti  

Menganalisis Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan 

Hukum Dalam Perkara Pengosongan Tanah melalui Mediasi dimana 

dinyatakan gagal tetap terbit Akta Perdamaian dan Kepastian Hukum 

Akta Perdamaian. 

2. Hakim 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

dunia peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi 

dan Pelaksanaan tugas Hakim dalam menangani kasus Penyelesaian 

Sengketa melalui Mediasi. 

3. Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran Hukum pada 

Akademisi tentang Penyelesaian Sengketa melalu Mediasi dan dapat 
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dijadikan bahan kajian ilmiah bagi kalangan akademisi guna 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Mediasi. 

4. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

tentang Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Perkara Pengosongan Tanah Melalui Mediasi. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan 

gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga 

bagian. Adapun sistematikanya adalah: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan-tinjauan pustaka tentang 

Mediasi di Indonesia,Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ruang Lingkup 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (PERMA). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang: jenis penelitian yang digunakan, metode 

pendekatan, jenis dan desain penelitian, lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, jenis 

dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 

tentang Mengapa dalam proses mediasi yang dinnyatakan gagal tetap terbit akta 

perdamaian dan Bagaimana Kepastian Hukum Akta Perdamaian dimana Kesepakatan 

Damaianya diluar Pengadilan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembahasan yang diuraikan di atas. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari 

penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 
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3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mediasi Pada Umumnya  

2.1.1  Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Ada dua jenis mediasi 

yaitu mediasi di luar pengadilan yang termasuk Alternative Dispute Resolution 

(ADR) dan mediasi di dalam pengadilan (court connected mediation)
11

. Dalam sistem 

penyelesaian sengketa perkara perdata terdapat tahapan penyelesaian sengketa 

melalui ruang non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa tersebut diproses di 

peradilan, penyelesaian non litigasi tersebut dibagi dua yaitu Arbitrase dan 

Alternative Dispute Resolution (ADR).
12

 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang 

berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 

sengketa antara para pihak.„Berada di tengah‟ juga bermakna mediator harus berada 

pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.Ia harus mampu

                                                           
 
11M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 243. 
12 Adhitya     Johan     Rahmadan,      Negoisasi      dan       Mediasi,      dapat      dilihat      di: 

http://pedulihukum.blogspot.com/2009/02/negoisasi-dan-mediasi.html, diakses terakhir tanggal 04 Mei 2011. 
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menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa
13

.  

Garry Goodpaster memberikan defenisi mediasi sebagai proses negoisasi 

pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama 

dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh 

kesepakatan perjanjian yang memuaskan.
14

 

Mediation, Private, informal dispute resolution process in which a neutral 

third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The 

Mediator has no power to impose decision on the parties.
15

 

Menurut Kamus Hukum, mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan 

perselisihan hukum melalui partisipasi aktif pihak ketiga (mediator) yang bekerja 

untuk menemukan poin kesepakatan dan membuat orang yang menghadapi konflik 

menemukan hasil yang baik. Mediasi berbeda dengan arbitrase dalam hal pihak 

ketiga (arbitor) bertindak menyerupai Hakim di luar Pengadilan, menyelesaikan 

masalah dengan cara tidak begitu formal, namun secara aktif berpartisipasi dalam 

pembahasan. Mediasi menjadi hal yang sangat umum dalam berusaha mengatasi 

masalah perselisihan hubungan dalam negeri (perceraian, perlindungan anak, 

kunjungan) dan sering diperintahkan oleh Hakim.Mediasi juga menjadi lebih sering 

dilakukan dalam kontrak dan dalam kasus kerugian sipil.Dalam hal ini ada mediator 

                                                           
13Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 

2009, hal. 1-2. 
14Garry Goodpaster, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui 

Negoisasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hal. 201. 
15Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Contennial Edition (1891-1991) Sixth Edition, West Publishing 

Co, St. Paul Minn, 1991, hal. 981. 
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profesional atau Hakim yang tidak melakukan mediasi karena biaya substansial, 

namun biaya yang dibutuhkan dalam hal ini lebih sedikit daripada upaya yang 

dilakukan di pengadilan dan dapat mencapai kesepakatan lebih awal dan mengakhiri 

kecemasan yang terjadi.Namun demikian, mediasi tidak selalu menghasilkan 

perdamaian.
16

 

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dinyatakan, “Mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator”. 

Felix Oentoeng Soebagjo menyebutkan unsur-unsur mediasi terdiri dari:
17

 

1. Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak- 

pihak yang bersengketa. 

2. Adanya mediator yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa 

diantara para pihak. 

2.1.2 Pengertian Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 

2008  

 Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 

                                                           
16Mediation-Definition, dapat dilihat di: http://www.hg.org/mediation- definition.html, diakses terakhir tanggal 03 

Mei 2011. 
17 Felix Oentoeng Soebagjo, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan, Bahan 

Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh BI Dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi 

Perbankan. Kerjasama Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan UGM Yogyakarta dan BI, Yogyakarta, 21 

Maret 2007, hal.3. 

 

 

http://www.hg.org/mediation-%20definition.html
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menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 

pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah 

satu instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta 

memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian 

sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 

2.1.3 Mediasi di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. 

Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha 

menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi 

cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh itu meliputi dua kemungkinan, 

yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses di luar 

pengadilan yang mengarah pada pendekatan kompromi. 

Sebenarnya masyarakat di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan 

penyelesaian sengketa secara damai.Mediasi bukanlah hal baru bagi masyarakat 

Indonesia yang latar belakang budayanya berasaskan musyawarah mufakat. Mediasi 

merupakan hal yang harus dikembangkan di Indonesia disebabkan dalam masyarakat 

Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat konsensus, cara penyelesaian sengketa 

dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediasi) ini mempunyai basis yang kuat, baik 

di pedesaan (rural community). 

Selain itu, mediasi memiliki landasan spiritual yang kuat untuk berkembang 

di Indonesia. Ikatan-ikatan kemasyarakatan, seperti: (keanggotaan) masyarakat 

hukum (rechts-gemeenschap), paham kekeluargaan, dan lain-lain, semestinya 
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menjadi dasar penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dari pada berperkara di 

pengadilan. Demikian pula paham keagamaan (Islam) seperti persaudaraan seagama, 

permusyawaratan, agama sebagai rahmat bagi semua orang (semua mahluk), 

kewajiban saling menyantuni, kewajiban melindungi dan menghormati keyakinan 

yang berbeda, semestinya mendorong menyelesaikan secara kekeluargaan setiap 

sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan umumnya dapat 

terlaksana berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak dengan itikad baik. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan non litigasi 

melalui mediasi di luar pengadilan  telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan 

Pemerintah No. 54 Tahun 2000.  Dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea kesembilan dari 

penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan 

memakai alternatif lain dalam melalukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut 

dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, medisiasi, konsoliasi atau 

penilaian ahli. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 menekankan 

pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau 

arbitrase.Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur secara luas lembaga penyedia 

jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. 
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Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut akan diuraikan, 

sebagai berikut: 

a) Arbitrase 

Pada awal pengembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) muncul 

pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang 

mengenai arbitrase.Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR 

sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat 

berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya.Pembentukan ADR sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengan dukungan budaya 

musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan 

pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk memberikan landasan 

hukum dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional.
18

 

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menegaskan 

bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang 

menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan 

perdamaian.Ketentuan dalam Pasal 5 ini memberikan rincian khusus ruang 

lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. 

                                                           
18 Suyud Margono,ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, 

Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 106. 
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Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di  luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kata arbitrase berasal dari bahasa 

Latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut 

“kebijaksanaan“.Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-

olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan 

hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan 

pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan 

hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.
19

 

Arbitrase secara umum yaitu suatu proses di mana dua pihak atau lebih 

menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial 

(disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. 

Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu: adanya suatu 

sengketa, kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga, dan putusan final 

dan mengikat akan dijatuhkan. 

Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, oleh 

para wasit yang dipilih kedua belah pihak untuk bersengketa.Untuk 

menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan 

terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui 

badan arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa 

sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrase 

                                                           
19Subekti,  Arbitrase Perdagangan, Binacipta, Bandung, 1981,  hal.1-3. 
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adalah yurisdiksi.Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti 

Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutus suatu sengketa 

antar pihak-pihak yang berselisih. 

b) Konsultasi 

 Meskipun konsultasi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di dalam 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, namun tidak satu pasal pun yang menjelaskan. 

Konsultasi merupakan suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, 

yang merupakan suatu tindakan personal antara pihak klien dengan pihak 

konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk 

memenuhi kebutuhannya. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan 

perselisihan atau sengketa yang tidak ada tidaklah dominan sama sekali, peran 

konsultan tidak dominan karena hanya memberikan pendapat hukum sedangkan 

keputusan mengenai penyelesaian tersebut diambil oleh para pihak yang 

bersengketa meskipun adakalanya pihak konsultan juga diperi kesempatan 

untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki 

para pihak yang bersengketa tersebut.
20

 

c) Negosiasi dan Perdamaian 

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, pada dasarnya para pihak 

dapat/berhak untuk menyelesaikan sendiri senketa yang timbul diantara 

mereka.Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus 

                                                           
20   Gunawan Widjaja, op. cit,  hal. 87. 
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dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.Negosiasi 

diberi waktu penyelesaian paling dalam 14 (empat belas) hari dan penyelesaian 

sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan 

antara para pihak yang bersengketa. 

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama 

atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan 

pihak ketiga sebagai penengah.
21

 

Negosiasi menurut Fisher dan Ury (1991 ) adalah komunikasi dua arah 

yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.
22

 

Negosiasi dilakukan apabila digunakan untuk menyelesaikan sengketa 

yang tidak terlalu rumit, di mana para pihak berkeinginan untuk memecahkan 

masalahnya.Dengan adanya itikad baik dan rasa saling percaya para pihak 

berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya agar tercapai kesepakatan. 

Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 

dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik 

sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang 

peradilan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan (Pasal 

130 HIR/154 RBg). 

                                                           
21Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 123. 
22  Suyud Margono, op. cit., hal. 28. 
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d) Mediasi 

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang 

bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang 

yang mengatur pertemuan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang bersengketa) 

untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya  yang terlalu 

besar, akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa secara sukarela.
23

 

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa atas kesepakatan 

tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 

seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang independen dan bertindak 

selaku mediator akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan 

yang mengikat. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, 

yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa. 

e) Konsiliasi 

Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa diatas, konsoliasipun 

tidak dirumuskan secara jelas dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 sebagai suatu 

                                                           
23  Priyatna Abdurrasyd, op. cit., hal. 21. 
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bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila pihak yang 

bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga 

mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. 

Penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian 

sengketa secara konsensus antar pihak, di mana pihak netral dapat berperan 

secara aktif maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus 

menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya 

sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa. 

Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di 

luar pengadilan. Konsoliasi dilakukan tidak hanya untuk mencegah 

dilaksanakannya proses litigasi melainkan juga dapat dilakukan dalam setiap 

tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal tertentu atau sengketa dimana 

telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap. 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti 

mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap 

memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasi kesepakatan 

para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan 

dalam   waktu   paling   lama   30  ( tiga puluh )  hari   terhitung   sejak   tanggal  
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ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik 

kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga 

lainnya, atau salah satu pihak, atau pihak yang bersengketa kepada Panitera 

Pengadilan Negeri.
24

 

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 

Tahun 1999 diatur dalam Pasal 6, sedangkan dalam PP No. 54 Tahun 2000 

diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 24.  Ketentuan Pasal 6 berbunyi: 

1. Sengketa atau beda pendapat diselesaikan oleh para pihak melalui 

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 

dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. 

2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dalam ayat (1) 

diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam 

kesepakatan tertulis. 

3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para 

pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 

seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. 

4. Apabila para pihak tersebut waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui 

                                                           
24Syahrizal Abbas, Mediasi: dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2011, hal. 303. 
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seorang mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, 

maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang 

mediator. 

5. Setelah menunjuk seorang mediator atau lembaga arbitrase atau 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai. 

6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh 

kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus 

tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh 

semua pihak yang terkait. 

7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 

adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad 

baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari  sejak penandatanganan. 

8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (7) wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari  sejak pendaftaran. 

9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai maka para pihak 



30 
 

 
 

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha 

penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.
25

 

Penggunaan mediasi sebagai salah satu bentuk atau cara penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan di Indonesia dapat ditemukan dalam praktek dan 

peraturan perundang-undangan, antara lain: 

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pasal 32 Undang-Undang No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup), 

2. Penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), 

3. Penyelesaian sengketa hak-hak asasi manusia (Pasal 76 dan Pasal 89 ayat 

(4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), 

4. Penyelesaian sengketa hubungan industrial (Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial), 

5. Penyelesaian sengketa bisnis (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), 

6. Penyelesaian sengketa perbankan (Peraturan Bank Indonesia No. 

8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 8/14/DPNP tanggal 01 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan), 

                                                           
25Ibid., hal. 303-305. 
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7. Penyelesaian sengketa pertanahan (Pasal 23 huruf c Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional), 

8. Penyelesaian sengketa pers (Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-

Dp/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers), 

9. Penyelesaian sengketa informasi publik (Pasal 23 Undang-Undang No. 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), 

10. Penyelesaian sengketa partai politik (Pasal 32 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik), 

11. Penyelesaian Sengketa Jasa konstruksi (Pasal 33 Undang-Undang No. 18 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi). 

12. Penyelesaian sengketa asuransi (Surat Keputusan Bersama Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian No. KRP.45.MENKON/07.2006, 

Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/2006, Menteri Keuangan 

No. 357/KMK.012/2006, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

No.KEP-75/MBU/2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan 

tanggal 5 Juli 2006, sehingga mendirikan Badan Mediasi Asuransi 

Indonesia (BMAI) tanggal 12 Mei 2006 dan beroperasi secara efektif 

tanggal 25 September 2006). 
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2.1.4 Mediasi yang Diintegrasikan pada Pengadilan  

Dasar mediasi di luar maupun di dalam pengadilan di Indonesia adalah 

Pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat.Dasar tersebutlah yang dipakai dalam 

penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Mediasi yang dibicarakan dalam hal ini 

dikhususkan mengenai mediasi di dalam pengadilan atau yang dikenal dengan court 

conected mediation, court integrated mediation, court dispute resolution, court 

connected ADR and court based ADR. 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat 

mengenai perdamaian pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan
26

: 

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; 

(2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.  

Ketentuan pada ayat diatas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di luar 

pengadilan atas dasar perdamaian melalui mediator tetap diperbolehkan dan tidak 

menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara 

perdamaian.Hakim harus menyelesaikan perkara dengan seoptimal mungkin, 

termasuk dengan cara perdamaian. 

 

 

                                                           
26  Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 



33 
 

 
 

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada 

keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) yang secara aktif membantu pihak-

pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh 

semua pihak. Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan 

saja akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut ditempuh bagi 

para pihak yang beracara di pengadilan. Langkah ini digelar pada sidang pertama kali 

digelar.Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu 

solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan. 

Proses ini dinilai lebih cepat dan mudah serta dapat memberikan akses kepada 

para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang 

memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Di samping itu integrasi proses mediasi ke 

dalam suatu sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga 

peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat 

memutus (ajudikatif). 

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat 

menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di 

pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan 

untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat 

memutuskan. 
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Harapan yang dimaksud tidak lain, bahwa mediasi yang diintegrasikan pada 

pengadilan benar-benar dapat menjadi forum yang ideal dalam menyelesaikan 

sengketa, sehingga sengketa tidak berlanjut pada proses persidangan yang sangat 

panjang, dan pada gilirannya memiliki konsekuensi pada kebutuhan biaya produksi 

yang sangat mahal, energi yang besar dan potensi melahirkan konflik-konflik lain 

karena ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: “Perdamaian adalah suatu 

persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 

mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat 

secara tertulis". 

Perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-

Undang hukum Perdata tersebut telah diatur lebih lanjut dalam hukum acara perdata 

Indonesia yaitu Pasal 130 HIR/154 Rbg telah mengatur lembaga perdamaian, dimana 

hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang 

berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 

131 ayat (1) HIR, berbunyi sebagai berikut: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua 

belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan 

memperdamaikan mereka”. 
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Untuk memberdayakan pasal tersebut, pada tahun 2002 telah dikeluarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 

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

RBg) yang merupakan upaya Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi pada 

pengadilan. Motivasi yang mendorong lahirnya SEMA, untuk membatasi perkara 

kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama 

mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah 

perkara pada tingkat kasasi.  

Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 ini belum lengkap, 

sehingga perlu disempurnakan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada 

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan telah cukup tegas menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 

1 Tahun 2002 tidak berdaya dan tidak efektif dalam mencapai tujuan mengatasi 

penumpukan perkara. Surat Edaran Mahkamah Agung itu dianggap tidak jauh 

berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Hanya memberi peran 

kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki 

kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu 

melalui proses perdamaian. Itu sebabnya sejak berlakunya Surat Edaran mahkamah 

Agung tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosesual 

penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi 

biasa.  
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Pada tanggal 11 September 2003 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 

dirancang oleh Mahkamah Agung dan Indonesia Institute for Conflict 

Transformation (IICT), yaitu organisasi non Pemerintah di bidang transformasi dan 

manajemen konfik.  Latar belakang lahirnya PERMA ini yang Pertama adalah 

sebagai salah satu upaya untuk membantu Lembaga Pengadilan dalam rangka 

mengurangi beban beban penumpukan perkara.Kedua, adanya kesadaran akan 

pentingnya sistim hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin 

kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses 

mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan 

waktu dibandingkan Pengadilan. 
27

 

Pertimbangan lain ditetapkan PERMA ini adalah pengintegrasian mediasi ke 

dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif 

mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, proses mediasi lebih cepat, lebih 

murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk 

memperoleh keadilan atau mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya 

dengan memuaskan dan pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat 

memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan yang bersifat 

memutuskan.
28

 

                                                           
27MaPPI, Mediasi sebagai Alternatif  Penyelesaian Sengketa, dapat dilihat di www.pemantauperadilan.com, 

diakses terakhir tanggal 03 Mei 2011. 
28I Made Widnyana, op. cit., hal. 123. 

http://www.pemantauperadilan.com/
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Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan merupakan upaya sebisa mungkin memberdayakan mediasi 

sehingga perkara dapat berhenti di proses mediasi. Jika mediasi tersebut tidak 

tercapai baru kemudian dilanjutkan dengan proses litigasi. Meskipun demikian, sejak 

tahun 2003, tidak banyak yang berhasil.Pada akhirnya diketahui mengenai adanya 

beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut. Kendala 

tersebut antara lain: Pertama, karena adanya rasa enggan dari hakim untuk memediasi 

para pihak bersengketa. Hal tersebut bisa diartikan sebagai rasa enggan kerena tidak 

mau atau rasa enggan karena tidak mampu.  Lalu, yang kedua, karena kurangnya 

dukungan para lawyer terhadap proses mediasi, sehingga dapat dikatakan proses 

mediasi membutuhkan dukungan yang penuh dari pihak yang terkait, tidak sekedar 

pihak yang bersengketa saja. 

Peraturan Mahkamah Agung tidak juga mengurangi bertumpuknya perkara di 

pengadilan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Banyaknya perkara kasasi 

maupun peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung disebabkan bahwa 

sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang dapat 

diajukan ke Mahkamah Agung dan ditemukan beberapa permasalahan yang 

bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut. 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  No. 2  Tahun  
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2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan ini diharapkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat 

lebih berkembang dan diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Definisi mediasi menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung No.1 

Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2008 merupakan bagian yang terpisah terpisah dari litigasi, sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 19: 

a. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para 

pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu 

proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. 

b. Catatan mediator wajib dimusnahkan. 

c. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang 

bersangkutan. 

d. Mediator tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas 

isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi. 

Ada dua jenis mediasi yang dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu
29

: 

1 Mediasi di pengadilan, mediasi ini ada 2 (dua) tahap :  

                                                           
29  Firdaus M. Arwan,  Cara  Mudah memahami dan Melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, Pudiklat MARI, Jakarta, 2010, hal. 3. 
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a. Mediasi awal litigasi yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok acara 

diperiksa. 

b. Mediasi selama litigasi yakni mediasi yang dilaksanakan ketika pokok 

sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini terbagi 2 (dua) yaitu selama 

dalam pemeriksaan tingkat pertama dan selama pemeriksaan tingkat banding 

dan kasasi. 

2 Mediasi di luar pengadilan, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan 

kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan 

dalam akta perdamaian. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih 

dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap 

perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (cout-connected 

mediation). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi 

dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan 

hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah 

Agung ternyata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga 

memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang 

berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk 

meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan 

dengan akta perdamaian.
30

 

                                                           
30Takdir Rahmadi, Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hal. 182-183. 
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 Kesepakatan di luar pengadilan diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2008, yaitu: 

(1) Para pihak dengan bantuan mediator bersetifikat yang berhasil 

menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan 

perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke 

Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akata perdamaian dengan 

cara mengajukan gugatan. 

(2)  Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai 

atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen 

yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan obyek 

sengketa. 

(3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan 

perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan 

perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berkut: 

a. Sesuai kehendak para pihak; 

b. Tidak bertentangan dengan hukum; 

c. Tidak merugikan pihak ketiga; 

d. Dapat dieksekusi; 

e. Dengan itikad baik. 
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Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip sebenarnya mediasi di 

luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan terdapat beberapa kesamaan, antara 

lain: 

1. Sama-sama menggunakan pendekatan win-win solution. 

2. Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang 

sifatnya netral. 

3. Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri. 

4. Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian.
31

 

2.1.5 Mediasi dalam Proses Berperkara 

 Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu 

penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memproleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

Penerbitan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk 

mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai dan 

mengoptimalisasikan lembaga perdamaian di pengadilan.Dengan diberlakukannya 

PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan dapat berjalan seiring dan 

seimbang dengan fungsi memutuskan. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat 

mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata yaitu 

                                                           
31  Darmoko Yuti Witanto, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan 

Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Alfabeta,  

Bandung, 2010, hal. 72. 
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hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus tetapi juga 

mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya 

perdamaian.
32

 

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 

ayat (2) tentang Kekusaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan 

cara perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 

ditentukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 

sebagai upaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah penyelesaian 

sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi 

merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan 

dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan 

sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).  

 Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 merupakan 

penyempurnaan dari PERMA sebelumnya dengan beberapa perubahan, yaitu: 

a. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi. 

                                                           
32  Takdir Rakhmadi, op.cit., hal. 146.  
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b. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh 

mediasi terlebih dahulu. 

c. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi. 

d. Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator. 

e. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum. 

f. Tentang kesepakatan di luar pengadilan. 

g. Tentang pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.
33

 

Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah: 

a. Penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara 

tanpa harus diadili oleh hakim sehingga jumlah perkara yang harus diperiksa 

oleh hakim berkurang pula. 

b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim. 

c. Pemberlakuan mediasi diharapkan memperluas akses bagi para pihak untuk 

memperoleh rasa keadilan. 

d. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat 

dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.
34

 

Kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 antara lain
35

: 

a. Batal demi hukum 

                                                           
33Witanto, op. cit., hal. 55. 
34 Takdir Rakhmadi, op. cit., hal. 143-146. 
35Witanto, op. cit., hal. 56. 
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Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang 

mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat 3). 

b. Biaya proses 

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih 

dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya 

perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya 

pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai 

kesepakatan.Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah (Pasal 3). 

c. Jenis perkara yang di mediasi 

Semua pihak yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih 

dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan 

mediator (Pasal 4). 

d. Pemilihan mediator 

Para pihak yang berhak memilih mediator antara lain: hakim bukan 

pemeriksa perkara, hakim bukan pemeriksa pada pengadilan negeri yang 

bersangkutan dan advokat/akademisi hukum, profesi bukan hukum yang 

memiliki sertifikat mediator (Pasal 8 ayat 1). 

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para 

pihak untuk menyelesaikan suatu perkara  perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  
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mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara 

di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi.Bila hakim melanggar atau tidak menempuh 

prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008). Oleh karenanya, hakim dalam 

pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan 

telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator 

untuk perkara yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2008). 

Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator 

hakim yang telah bersetifikat.Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat 

terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator, maka 

Peraturan Mahkamah Agung ini mengizinkan semua hakim menjadi 

mediator.Mediator non hakim dapat berpraktek di pengadilan, apabila memiliki 

sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 

5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008). 
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Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan, maka Hakim 

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah 

ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. Mengingat pentingnya mediasi dalam 

proses beracara, maka ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan 

mediasi (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008). Oleh 

karenanya hakim atau kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk 

berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.  

Kewajiban menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses 

persidangan perkara. Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih 

mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Untuk 

memudahkan memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator 

yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator yang disertai dengan latar 

belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua pengadilan mengevaluasi 

mediator dan memperbaharui daftar mediator setiap tahun (Pasal 9 ayat (7) Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008). Apabila para pihak yang memilih mediator 

hakim, maka baginya tidak dipungut biaya apa pun, sedangkan bila memilih mediator 

non hakim, uang jasa ditanggung bersama para pihak berdasarkan kesepakatan.  

Proses mediasi dapat  berlangsung selama 40 (empat puluh) hari sejak 

mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar 

kesepakatan para pihak, maka proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat 

belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh hari)  hari. Selama proses mediasi  
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berlangsung, mediator berkewajiban menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para 

pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi dan bila dianggap perlu dapat 

melakukan kaukus. Dalam proses mediasi, mediator dapat melibatkan ahli seorang 

atau lebih untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 

menyelesaikan perbedaan pendapat para ahli. Melibatkan ahli atas dasar persetujuan 

para pihak dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan 

kesepakatan mereka. 

Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau 

mencapai kesepakatan kepada ketua majelis hakim. Mediasi dinyatakan gagal bila 

para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri 

pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah 

dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang 

sah.Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan 

mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 

ditandatangani oleh para pihak dan mediator.Para pihak yang telah mencapai 

kesepakatan damai, wajib menghadap kepada hakim, pada hari sidang yang telah 

ditentukan untuk memberitahukan keksepakatan damai.Para pihak dapat mengajukan 

kesepakatan damai kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. 

Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 40 (empat puluh) 

hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan secara 

tertulis dalam proses  mediasi  telah  gagal  dan  memberitahukan  kegagalan  mediasi 
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 kepada majelis hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka 

hakim majelis melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum 

acara yang berlaku. 

2.1.6 Jenis Perkara yang di Mediasi  

Terkait dengan proses perdamaian pada perkara perdata di pengadilan, timbul 

persoalan mengenai apakah semua jenis perkara perdata bisa didamaikan melalui 

mediasi. PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang 

pembatasan sengketa apa saja yang tidak dapat dilakukan perdamaian. Namun dalam 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, ditemukan ketentuan yang mengatur 

tentang larangan terhadap beberapa perkara tertentu untuk dimediasikan. 

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 

dinyatakan: “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, 

pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian sengketa 

Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua 

sengketaf perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu 

diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. 

Larangan jenis-jenis perkara tersebut untuk dilakukan proses mediasi adalah 

berkaitan dengan penentuan jangka waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan 

oleh undang-undang terhadap masing-masing jenis perkara tersebut, sehingga tidak 

memungkinkan untuk diberlakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam 
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PERMA No. 1 Tahun 2008 karena jangka waktu persidangan bagi sengketa-sengketa 

tersebut tidak akan terpenuhi.
36

 

Semua sengketa yang disebutkan dalam Pasal 4 PERMA mediasi memiliki 

batasan waktu pemeriksaan sehingga tidak memungkinkan diterapkan aturan mediasi 

karena akan melanggar ketentuan batasan waktu yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Ketentuan mengenai batasan waktu dalam empat kompetensi penyelesaian 

sengketa tersebut jelas tidak mungkin akan tercapai jika diterapkan ketentuan 

mengenai prosedur mediasi yang waktu pelaksanaannya bisa sampai 40 (empat 

puluh) hari kerja bahkan bisa diperpanjang untuk selama 14 (empat belas) hari kerja. 

Agar ketentuan PERMA tidak bertabrakan dengan ketentuan undang-undang yang 

lebih tinggi, maka terhadap perkara-perkara yang disebutkan diatas dikecualikan dari 

kewajiban untuk menempuh proses mediasi.
37

 

Selanjutnya Pasal 14 ayat (2) PERMA Mediasi juga disebutkan adanya 

pembatasan tentang sengketa yang dapat dilakukan perdamaian  yaitu: “Jika setelah 

proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang 

dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 

berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga 

pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses 

mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa 

                                                           
36Ibid.,Hal. 74. 
37Ibid., hal .76. 
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bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para 

pihak tidak lengkap”. 

Jika diuraikan substansi dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut, maka akan 

didapatkan beberapa hal terkait larangan proses mediasi, antara lain: 

a. Jika terdapat aset yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut menjadi 

pihak dalam proses berperkara; 

b. Adanya harta kekayaan yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut 

menjadi pihak lain yang tidak ikut menjadi pihak yang berperkara; 

c. Adanya kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut 

menjadi pihak dalam proses berperkara.
38

 

2.1.7 Prinsip-prinsip Mediasi  

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi,
39

 antara lain: 

a) Prinsip dasar (basic principles) adalah landasan filosofis dari 

diselenggarakannya kegiatan mediasi.  

 Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui 

oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah 

filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.
40

 David Spencer dan 

Mihael Brogan merujuk pada Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. 

Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip 

tersebffut adalah prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela 

                                                           
38

Ibid.,hal. 76-77. 
39  Syahrizal Abbas, op. cit.,  hal. 28-31. 
40John Michael Hoynes, dkk, Mediation, Positive Conflict Management, SUNY Press, New York, 2004, hal. 16. 



51 
 

 
 

(volueer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality) 

dan prinsip solusi yang unik (a Unique solution).
41

 

b) Prinsip kedua adalah sukarela (volunteer). 

Dimana masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas 

keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan 

dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini 

dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan 

jalan keluar dari persengketaan mereka, jika mereka datang ke tempat 

perundingan atas pilihan mereka sendiri. 

c) Prinsip ketiga adalah pemberdayaan (empowerment). 

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke 

mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegoisasikan masalah 

mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.Kemampuan 

mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi 

atau jalan penyelesaiannya sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian 

sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, 

karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. 

d) Prinsip keempat adalah netralitas (neutrality). 

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya 

saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator 

hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan tidaknya mediasi. Dalam 

                                                           
41Ibid. 
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mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri 

yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak atau mendukung 

pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya 

kepada kedua belah pihak. 

e) Prinsip kelima adalah solusi yang unik (a unique solution). 

Bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai 

dengan standard legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh 

karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan 

kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-

masing pihak. 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 memuat sepuluh prinsip 

pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (court-

connected mediation). Kesepuluh prinsip itu adalah
42

: 

1. Penggunaan mediasi secara wajib 

PERMA No. 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu 

menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim.PERMA Nomor 1 

Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para 

pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh, 

atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi 

hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Jika setelah para pihak 

menempuh, tetapi  kemudian mereka merasakan bahwa ternyata mediasi tidak 

                                                           
42  Takdir Rakhmadi, op. cit., hal. 154-183. 
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memenuhi aspirasi mereka, maka para pihak dapat saja menyatakan ke luar dari 

proses mediasi. 

2. Otonomi para pihak 

Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses 

mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang memberi 

peluang kepada para pihak untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan 

hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan 

bantuan pihak netral. Prinsip otonomi para pihak dalam proses mediasi 

mengandung arti bahwa salah satu pihak atau para pihak tidak boleh dipaksa 

atau ditekan untuk menerima usulan-usulan dan syarat-syarat kesepakatan 

perdamaian. Dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, prinsip 

otonomi para pihak tercermin pada beberapa hal seperti para pihak berhak 

memilih siapa yang bertindak sebagai mediator dan juga menentukan jumlah 

mediator atau latar belakang profesi mediator. 

3. Mediasi dengan itikad baik 

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah 

mufakat atau konsensus para pihak yang akan berjalan dengan baik jika 

dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan perkara. PERMA No. 1 Tahun 2008 

memuat norma yang menyatakan bahwa para pihak menempuh mediasi dengan 

itikad baik.
43

 

4. Efisien waktu 

                                                           
43  Pasal 12 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 
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Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam penyelesaian 

sebuah sengketa atau perkara.Konsep waktu itu juga berhubungan dengan 

kepastin hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. 

Prinsip efisiensi waktu dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tampak pada 

pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk 

memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1). 

Demikian pula dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 

Tahun 2008 terdapat kebijakan pembatasan waktu yaitu mediasi berlangsung 

paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk 

atas dasar kesepakatan para pihak, masa mediasi dapat diperpanjang hingga 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa empat puluh 

hari.
44

 

5. Sertifikasi Mediator 

PERMA No. 1 Tahun 2008 mendorong lahirnya mediator-mediator yang 

profesional.Kecendrungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada 

dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki 

sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
45

Lembaga yang dapat 

menyelenggarakan pelatihan mediator harus memenuhi syarat-syarat 

                                                           
44  Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2008 
45  Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 
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sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 

yaitu: 

a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia; 

b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti 

pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai 

instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi; 

c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan 

untuk mediator bersertifikat di pengadilan;  

d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi  di pengadilan yang 

disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Saat ini terdapat dua lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan mediasi yaitu Indonesia 

Institute for Conflict Transformation (IICT) dan Pusat Mediasi Nasional. 

6. Tanggung jawab mediator 

Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural 

dan fasilitatif. Tugas-tugas itu tercermin dalam ketentuan Pasal 15 PERMA No. 

1 Tahun 2008 yaitu:  

1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan  mediasi kepada 

para pihak untuk dibahas dan disepakati. 
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2) Mediator wajib mendorong para pihak  untuk secara langsung berperan 

dalam proses mediasi. 

3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 

4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik 

bagi para pihak. 

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, mediator juga 

membantu para pihak memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk 

menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak 

dapat dilaksanakan atau yang tidak memuat itikad tidak baik.
46

 

7. Kerahasiaan 

Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk  umum, proses 

mediasi pada asasnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki 

lain.
47

Hal ini berarti bahwa hanya para pihak atau kuasa hukum mereka dan 

mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, 

sedangkan pihak-pihak lain tidak dibolehkan menghadiri sesi-sesi mediasi 

terkecuali atas izin para pihak. Sifat kerahasiaan proses mediasi itu sering 

disebut menjadi daya tarik bagi para pihak, terutama kalangan pelaku bisnis, 

untuk menempuh mediasi karena tidak menginginkan persoalan-persoalan yang 

mereka hadapi diketahui oleh publik. 

                                                           
46Pasal 17 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008. 
47Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008. 
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8. Pembiayaan mediasi 

Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup 

hal-hal berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya 

para ahli jika diperlukan dan biaya-biaya transportasi para pihak datang ke 

pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi. Ketersediaan ruang-ruang mediasi 

telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 

2008 yang berbunyi: “Mahkamah Agung  menyediakan sarana  yang 

dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi  hakim yang berhasil 

menjalankan fungsi mediator”. Untuk honor para mediator, secara tegas 

PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan 

jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Sedangkan biaya-biaya transfor para 

pihak datang ke pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi sudah jelas 

menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. 

9. Mediasi yang berulang-ulang 

Pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan kewenangan 

kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya 

menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau 

pada tahap sebelum pemeriksaan perkara di mulai. Proses perdamaian setelah 

memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara masih dapat dilaksanakan apabila 

para pihak bersepakat tetap ingin berdamai dengan menggunakan jasa hakim 

mediator.  
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Pengaturan pengulangan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 

dipengaruhi oleh dua pertimbangan.Pertama, dalam praktek persidangan 

perkara perdata di Indonesia sering kali terjadi perdamaian setelah perkara 

memasuki tahap pembuktian. Kedua, sistem hukum acara perdata Jepang 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Perdata Jepang yang membolehkan upaya damai pada tiap tahapan pemeriksaan 

memberikan inspirasi bagi perancangan PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk 

memberlakukan upaya damai setelah tahap pemeriksaan perkara ke dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2008. 

10. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan 

PERMA No. 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk 

mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau 

sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (court-connected 

mediation).Namun  sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan 

mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya 

persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di 

luar pengadilan. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 juga 

memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa 

yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan 
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untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan 

dikuatkan dengan akta perdamaian.
48

 

2.1.8 Proses Mediasi  

Proses mediasi bersifat tertutup, dimana hal tersebut untuk lebih memberikan 

ruang yang cukup bagi para pihak untuk berpikir demi kelancaran mediasi. 

Ketertutupan tersebut juga dapat disebabkan untuk menjaga kerahasiaan dari para 

pihak, sebab salah satu keunggulan dari mediasi salah satunya adalah terjaganya 

kerahasiaan para pihak. 

Sebelum dimulainya proses mediasi, pada hari sidang yang dihadiri para 

pihak, tindakan yang pertama kali hakim lakukan adalah berupaya mendamaikan 

para pihak melalui mediasi. Sebagaimana prinsip pemeriksaan langsung, maka 

dalam melakukan upaya perdamaian, hakim berwenang memerintahkan para pihak 

in person untuk berperan aktif dalam mediasi. Hakim pemeriksa perkara wajib 

menjelaskan sifat proses mediasi berdasarkan 6 Pasal Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2008 pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. 

2.1.9 Biaya Mediasi  

Salah satu keunggulan dari penggunaan mediasi adalah rendahnya biaya yang 

dikeluarkan bila dibandingkan dengan berproses secara litigasi.Sedapat mungkin 

melalui mediasi, biaya yang ada ditekan serendah mungkin.Berdasarkan hal tersebut, 

maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan beberapa hal agar tidak terjadi 

pelanggaran terhadap asas low cost yang dimiliki mediasi. Dalam Peraturan 

                                                           
48Pasal 23 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008. 
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Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, 

terdapat dua pasal yang mengatur mengenai biaya, yaitu: 

a. Pasal 3 mengenai biaya pemanggilan pihak, dinyatakan:  

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu 

dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara; 

2. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para 

pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai 

kesepakatan para pihak; 

3. Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak 

dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim di hukum 

membayar biaya perkara. 

b. Pasal 10 yang mengatur mengenai honor mediator, dinyatakan: 

(1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya; 

(2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau 

berdasarkan kesepakatan para pihak. 

2.1.10 Jangka Waktu  

Proses mediasi sebagai bagian dari pengadilan saat ini diatur mengenai jangka 

waktu yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Proses mediasi berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan   ini   dapat   dijalankan   maksimal   40   (empat puluh)  hari   dan   dapat  
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diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak selama 14 (empat belas) hari. 

Panjangnya waktu mediasi tersebut dapat membantu para pihak yang sibuk dengan 

urusannya, sehingga terkadang tidak memiliki waktu luang yang banyak untuk 

berurusan di pengadilan.Pengaturan jangka waktu yang baru ini sebenarnya secara 

umum tidak begitu berpengaruh, karena pada pelaksanaannya, rata-rata proses 

mediasi berlangsung cepat. 

2.1.11 Berakhirnya Mediasi  

Mediasi yang telah berhasil menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para 

pihak yang berkepentingan, karena telah berhasil mengakhiri permasalahan dengan 

jalan damai.Untuk semakin menjamin kesepakatan yang telah dibuat, maka mediasi 

diakhiri dengan pembuatan akta perdamaian yang sifatnya memaksa dan mengikat 

para pihak yang telah bersepakat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, diatur mengenai dua pilihan 

setelah berakhirnya mediasi, yaitu dalam Pasal 17. Berdasarkan hal tersebut, maka 

para pihak memiliki pilihan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian untuk 

dijadikan akta perdamaian atau dengan mencabut gugatan atau klausula yang 

menyatakan perkara telah selesai. Adanya pilihan ini memberikan akibat hukum yang 

berbeda, karena bagaimanapun juga kepastian hukum akan lebih terjamin jika dibuat 

akta perdamaian. Pasal 18 juga menyebutkan bahwa yang menyebabkan berakhirnya 

mediasi adalah para pihak selama proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan 

atau tidak ingin melanjutkan mediasi atau para pihak dalam proses mediasi tidak 
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hadir untuk melaksanakan proses mediasi selama waktu yang ditentukan untuk 

melaksanakan proses mediasi. 

2.2   Penyelesaian Sengketa 

2.2.1 Pengertian Sengketa  

 Istilah “Sengketa” (Disputes, bahasa Inggris), seringkali disebut sama 

dengan “Konflik” (Conflict, bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan arti 

“Dispute”, sebagai: “A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an 

assentation of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or 

allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is 

brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and 

witnesses examined”. 
49

 

2.2.2 Teori Persengketaan  

Dalam literatur, Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori 

Konflik.Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. 

Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived 

divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang 

berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).
50

 

Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau 

tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Perbedaan kepentingan dalam hal ini adalah 

berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.Misalnya, A. sebagai 

                                                           
49

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, 1989, p. 424.   
50

Salim HS, Op Cit, hlm.82   
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salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris 

dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung 

nilai-nilai sejarah bagi keluarga.
51

 

Perihal Teori Konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:  

a. Objek kajiannya;  

b. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan  

c. Strategi dalam penyelesaian konflik.
52

 

2.2.3 Pengaturan Hukum mengenai Penyelesaian Sengketa secara Mediasi  

 Bentuk penyelesaian sengketa menurut Hukum Indonesia atas dua.Pertama 

ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan; dan kedua, penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan.Kedua bentuk penyelesaian kedua merupakan penyelesaian secara 

hukum, oleh karena diatur menurut hukum.Persamaan antara penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ialah sama-sama 

ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara hukum. Hal ini berarti, ketika 

timbul perfsengketaan atau perselisihan, hanya penyelesaiannya secara hukum yang 

digunakan, bukan penyelesaian secara kekerasan atau cara lainnya yang justru 

melawan hukum.  

Terdapat perbedaan mendasar antara bentuk penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Perbedaan pertama, ialah 

kedua bentuk penyelesaian sengketa secara hukum tersebut merupakan aturan hukum 

                                                           
51

Salim HS, Loc Cit. 
52

Ibid, hlm. 85.  f 



64 
 

 
 

(regelen recht).Yang berbeda, ialah tidak semua aturan hukum berisikan hukum 

sanksi (santie-recht).Kedua penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki 

sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, sanksinya bersifat heteronom.Dikatakan bersifat otonom, oleh karena 

upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada 

lembaga peradilan (Peradilan Umum), antara lainnya melalui aparat penegak hukum, 

lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan 

hukumnya, oleh karena putusan arbitrase maupun putusan alternatif penyelesaian 

sengketa membutuhkan penguatannya lebih lanjut melalui lembaga peradilan. Ada 

pihak lain yang turut menguatkan kekuatan hukum memaksa dari putusan arbitrase 

dan alternatif penyelesaian sengketa. 

2.2.4 Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi  

 Peraturan perundangan yang dengan tegas mengatur Penyelesaian Sengketa, 

misalnya dalfam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Bab X di bawah judul Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, (Bab XV), di bawah judul Penyelesaian Sengketa, 

Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bab IX) di bawah 

judul Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Bab XII) di bawah judul Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan.   sejumlah   peraturan   perundangan   di   atas   dengan   tegas   mengatur 
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penyelesaian sengketa, baik melalui jalur ligitasi maupun non-ligitasi, akan tetapi 

pada dasarnya dalam setiap hak-hak keperdataan menyangkut hak dan kewajiban 

yang timbul dari suatu hubungan hukum, masih ada landasan atau dasar hukumnya 

yang menjamin dan mengatur pemenuhan hak dan kewajiban manakala terjadi 

sengketa, yakni dalam Hukum Perdata dikenal asas Konsensual (Pasal 1338 KUH. 

Perdata), bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya selain 

berintikan pada sejumlah hak, juga berintikan pada sejumlah kewajiban yang bersifat 

timbal balik.Hukum Perdata menentukannya dalam konteks kebebasan membuat 

perjanjian oleh karena Hukum Perjanjian dalam Buku III KUH.Perdata lazim 

dinamakan sistem terbuka.
53

 

Jika dalam suatu Perjanjian, Kontrak, atau Akad bisnis tidak diatur cara atau 

mekanisme penyelesaian sengketa, tidaklah berarti hukum tidak menjangkaunya, oleh 

karena hubungan-hubungan hukum menurut Hukum Perjanjian ( Hukum Bisnis) 

tidak hanya bersumber dari undang-undang, melainkan juga bersumber di luar 

undang-undang.  

Penyelesaian sengketa yang secara garis besar dibedakan dalam penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tentang 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun masih dibedakan secara garis besar 

atas, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan penyelesaian sengketa dengan cara-
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cara atau proses-proses tertentu, yakni: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, 

dan/atau penilaian ahli. Pada hakikatnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan berlandaskan pada perundingan, oleh karena dalam Arbitrase, Konsultasi, 

Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan penilaian ahli, bertolak dari kemampuan 

merundingkan berbagai aspek untuk mendapatkan solusi sebagai pemecahan 

masalahnya yang dapat memuaskan dan diterima oleh para pihak.  

Mengkaji Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menjadi dasar dan bahan 

rujukan berbagai peraturan perundang-undangan jika suatu penyelesaian sengketa 

diselesaikan melalui arbitrase, atau dengan cara-cara lainnya, sebenarnya Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 lebih berat sebelah mengatur tentang arbitrase, dan 

kurang sekali mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Dari sebanyak 81 

Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hanya Pasal 6 (satu pasal) saja yang 

mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, sementara arbitrase banyak 

menggunakan cara-cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan penilaian 

ahli.  

Pembahasan menarik dan penting mengenai bentuk putusan mediasi ialah, 

dalam sistem Hukum Indonesia dikenal mediasi melalui pengadilan dan mediasi di 

luar pengadilan,  Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian” (Pasal 

10 ayat (2). Sedangkan mediasi di  luar  pengadilan,  dalam  Undang-Undang  No.  48  
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Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai 

dengan Pasal 61. Empat pasal ini merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, mediasi melalui pengadilan 

diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA no. 1 Tahun 2008 

yang terdiri atas VIII Bab dan 27 Pasal, tidak sama sekali merujuk dan tidak pula 

mengacu kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana yang tidak 

ditemukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. 

2.3  Perbuatan Melawan Hukum 

Usaha mencari dan mengetahui maksud dan tujuan suatu peraturan hukum 

tidak boleh dilupakan, bahwa suatu peraturan hukum pada umumnya, tidak berdiri 

sendiri, melainkan ada hubungan dengan peraturan hukum yang lain. Berdasarkan  

pendapat  tersebut  diketahui bahwa banyak aspek dalam suatu peraturan hukum.
54

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: 

Sering terjadi, bahwa beberapa peraturan hukum bersama-sama merupakan  

rangkaian peraturan yang cocok satu sama lain dan yang saling menambahdan 

menyempurnakan masing-masing. Maka perlulah diketahui peraturan-

peraturan hukum itu sebagai suatu rangkaian.Mungkin sekali suatu peraturan 

hukum barudapat dimengerti benar-benar, apabila lain-lain peraturan hukum 

yang adahubungan, ditinjau dan dipelajari juga.Penafsiran hukum seperti ini 

dapat disebut sebagai penafsiran secara sistematik.
55
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Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan 

perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat CST Kansil dan Christine ST Kansil yang  

menyatakan bahwa perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena Perbuatan 

melanggar hukum atau onrechtmatige daad seperti yang diatur dalapasal 1365 

KUHPer, dan perwakilan sukarela (Zaakwaarneming) seperti yang diatur dalam pasal 

1354 KUHPer.
56

 

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil: 

Perikatan yang bersumber dari bukan perjanjian karena perbuatan melanggar 

hukum atau onrechtmatige daadyang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sangat penting sekali dalam lalu-lintas hukum. 

Karena begitu pentingnya pasal 1365 KUHPer sehingga pasal ini digunakan 

untuk menuntut masalah perdata yang menyangkut materi hukum lainnya, 

seperti tanah, dan perumahan.
57

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada dua pendapat, yang satu mengatakan 

bahwa suatu tak pelaksanaan persetujuan (wanprestasi) tidak masuk pengertian 

perbuatan melanggar hukum. Menurut pendapat yang kedua, suatu tak pelaksanaan 

persetujuan  merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.
58

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: 

Sebaliknya, suatu gugatan yang berdasar atas perbuatan melanggar hukum, 

tidak mempedulikan adanya suatu hak mutlak atas suatu harta benda, yang 

diganggu, melainkan pada umumnya berdasar atas suatu perbuatan yang dapat 

dibilang melanggar hukum dengan syarat kesalahan dari subjek perbuatan 

hukum. Maka kemungkinan besar ada konkursus atau percampuran dari dua 
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gugatan itu, apabila ada suatu perbuatan melanggar hukum, yang juga sekali 

mengganggu suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda.
59

 
 

Pada umumnya suatu gangguan terhadap suatu hak hukum dapat merupakan 

perbuatan melanggar hukum. Maka kalau seorang pemilik barang menggugat orang 

yang mengganggu hak eigendomnya itu dengan memegang barang itu, maka dapatlah 

si pemilik mempergunakan gugatan yang berdasar atas pasal 1365 BW. Tetapi kalau 

ternyata, bahwa seorang pengganggu itu adalah seorang pemegang jujur, ada 

peraturan khusus mengenai perhubungan antara hak eigendom dan hak bezit, (termuat 

dalam pasal-pasal 575-578 BW).
60

 

Secara umum dalam Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum 

(onrechtmatige daad) terdapat/diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sedangkan 

secara khusus terdapat dalam pasal-pasal lain, KUHD dan perundang-undangan 

lainnya.
61

Bunyi pasal 1365 KUHPer sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya  menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

2.3.1 Kesalahan Dalam Perbuatan Melawan Hukum 

 Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH 

Perdata adalah eksistensi atau keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang 

melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks undang-undang, kesalahan 
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menunjuk pada hal”pengetahuan” dari orang yang melakukan perbuatan melawan 

hukum. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan 

melawan hukum tersebut sadar dan tahu bahwa jika sesuatu tersebut dilakukan pasti 

akan dapat menerbitkan kerugian pada orang lain. Pengertahuan tersebut merupakan 

syarat mutlak bagi dapat dipertanggungjawabkan tidaknya seseorang yang telah 

melakukan perbuatan melawan hukum. 

Menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, pada 

umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan 

melawan hukum orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatanya tersebut, 

dengan demikian sesungguhnya setiap perbuatan melawan hukum pasti mengandung 

di dalamnya unsur kesalahan walau demikian kenyataan hukum menunjukkan bahwa 

ada saat-saat atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, meskipun tindakan tersebut secara obyektif 

adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. 

2.3.2 Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum 

 Unsur Kerugian merupakan unsuur penting lainya dalam menentukan ada 

tidaknya perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melawan 

hukum. Dalam perikatan yang lahir dari perjajian adalah relatif  lebih mudah untuk 

menentukan dan mengukur prestasi yang telah tertentu, dalam perikatan yang lahir 

dari undang-undang sesungguhnya seperti zaakwaarneming atau pembayaran yang 
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tidak terutang prestasi yang harus dipenuhi sesungguhnya telah ditentukan dengan 

sangat jelas.  

Perbuatan melawan hukum, orang boleh mendapat kepastian bahwa setiap 

orang harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam civil law ketentuan 

hukum pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah 

dibukukan secara relative rigid serta yurisprudensi yang berkembang dari waktu ke 

waktu. Sedangkan dalam system common law hukum memiliki makna yang lebih 

luwes yang meliputi equity (yang berkembang dan berbeda-beda menurut ukuran 

tempat dan waktu dimana suatu kelompok masyarakat hidup) common law (dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislative 

maupun eksekutif) serta putusan hakim (dalam bentuk judge made law). Yang 

menjadi prestasi atau kewajiban yangharus dilakukan dalam perbuatan melawan 

hukum adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum yang tidak boleh 

dilakukan oleh perorangan tertentu yang akan dapat merugikan kepentingan pihak 

atau orang lain. 

Perbuatan melawan hukum selain dengan unsur perbuatan melanggar, 

kesalahan, kerugian juga terdapat alas an pembenar dan alasan pemaaf. Alasan 

pembenar berhubungan dengan sifat obyektivitas dari suatu tindakan yang melawan 

hukum dengan alasan pemenar ini suatu tindak pidana kehilangan unsur perbuatan 

melawan hukumnya sehingga siapa pun juga melakukan tindakan tersebut tidak  akan  
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dapat dipidana karena tidak memiliki lagi unsur perbuatan melawan hukumnya. Yang 

termasuk dalam alasan pembenar sebagai berikut: 

1. Adanya daya paksa 

2. Adanya pembelaan yang terpaksa 

3. Karena menjalankan perintah undang-undang 

4. Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah  

Alasan pemaaf yang berkaitan dengan subyektivitas dari tindak pidana 

tersebut, dalam alasan pemaaf seorang subyek pelaku tindak pidna dihadapkan pada 

suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntut ia untuk 

melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Berari alasan pemaaf 

ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan, yang termasuk dalam alasan pemaaf 

sebagai berikut: 

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab dari pelaku 

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 

3. Hal menjalankan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah. 

KUH Perdata yang berada di bagian keempat bab kesatu buku III KUH 

Perdata yang mengatur mengenai penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak 

terpenuhinya suatu perikatan terdapat dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. 

 Berdasarkan pengertian pasal 1365 KUHPer tersebut dapat ditarik beberapa  

unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), yaitu: Perbuatan; 
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Melanggar; Kesalahan; dan Kerugian. Apabila dalam peristiwa tertentu terdapat 4 

unsur tersebut, maka dapat dikatakan si pelaku (debitur) telah melanggar hukum 

(onrechtmatige dead) menurut pasal 1365 KHUPer (B.W) dan orang yang merasa 

dirugikan atau kreditur menuntut ganti-rugi, berupa biaya, kerugian, bunga dan 

keuntungan yang diharapkan. 

Unsur-unsur tersebut menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan 

Perbuatan menurut hukum adalah perbuatan terjadi karena tindakan atau 

kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak 

seharusnya dilakukan. 

2. Melanggar 

Pengertian melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam 

menyesuaikan dengan keadaan. 

3. Kesalahan 

Pengertian unsur kesalahan, maksudnya bahwa dari perbuatan melanggar  

hukum (onrechtmatige dead) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat 

dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karenadisengaja dan 

tidak disengaja. 

4. Kerugian.
62
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Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan 

menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, sedang 

terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap 

pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara 

gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak 

perbendaan.Salah suatu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah.bahwa 

dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, 

maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas 

suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain.
63

 

Penggugat mengutarakan semua kejadian sekitar suatu peristiwa, yang 

menurut penggugat merupakan suatu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh 

permohonan peradilan pada umumnya, yaitu memohon, supaya keganjilan itu 

diperbaiki oleh Hakim secara yang sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.
64
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2.4 Kerangka Berfikiir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini 

adalah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang sebenarnya 

menggunakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sehingga apa 

yang dinyatakan oleh responden tersebut secara tertulis atau lisan dan tindakan nyata.  

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian primer berupa wawancara dan 

sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan serta mengandung pendekatan 

kualitatif.Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.
65

 

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian dimana tujuannya untuk 

mendapatkan data sedetail mungkin untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu, di 

tempat tertentu, dan pada waktu tertentu.Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau suatu 

gejala-gejala lainnya.
66

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan 

tersusun secara sistematis mengenai penyelesaian sengketa perbuatan melawan 

hukum dan pengosongan tanah melalui mediasi. 
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3.2  Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena sesuai 

dengan tujuan peneliti bahwa penelitian ini terkait secara langsung dengan 

masyarakat atau lebih mengarah kepada kenyataan apa yang ada di lapangan. 

Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data 

primer. 

Segi yuridis dalam penelitian ini adalah meninjau dan melihat serta 

menganalisa suatu masalah menggunakan prinsi- prinsip dan asas- asas hukum.Dalam 

penelitian ini yuridisnya mengenai peraturan perundang- undangan yang menjadi 

dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi. 

Sedangkan dilihat dari segi sosiologis dalam penelitian ini ialah bagaimana 

undang - undang beserta peraturan yang lainya digunakan dalam menyelesaiakan 

proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan 

tanah melalui mediasi, oleh karena itu peneliti akan berinteraksi langsung dengan 

narasumber dan informan melalui pengamatan atau dengan melalui wawancara 

langsung , sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai penyelesaian 

sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah melalui 

mediasi. Untuk itu peneliti akan memulai data primer kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian data sekunder. 
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3.3 Subyek Penelitian 

 Subyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengadilan Negeri Ungaran. Subyek ini dipilih oleh peneliti sebagai 

responden karena merupakan instansi yang menangani langsung 

perkara tersebut dalam penelitian ini. 

2. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Subyek ini dipilih oleh peneliti 

sebagai responden karena berkaitan langsung dengan perkara 

peyelesian sengketa tersebut yang berhubungan dalam penelitian ini. 

3.4 Fokus  Penelitian 

Fokus penelitian menerangkan pokok permasalahan yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan, maka fokus penelitian 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengetahui latar belakang masyarakat memilih proses mediasi pada 

penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara 

pengosongan tanah. 

2. Mengenai kekuatan hukum pada penyelesaian sengketa perbuatan 

melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah. 
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3.5  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.Sumber 

data penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder.
67

 

Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder antara lain, mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

seterusnya.
68

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah : 

3.6.1 Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.
69

 

Metode dokumen adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis , 

seperti arsip- arsip dan termasuk juga buku- buku tentang pendapat , teori, dalil atau 

hukum- hukum dan yang lain mengenai penelitian. Data yang akan di dapat dari 

metode dokumen ini adalah data yang mendukung dalam proses penelitian ini yang 
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diperoleh dengan mengkaji berbagai pendapat- pendapat dari responden dan informan 

mengenai penyelesaian sengketa tersebut, sehingga dapat mendukung proses 

penelitian serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui 

mediasi seperti dibawah ini : 

1. Pengajuan Gugatan  

2. Gambar obyek sengketa 

3. Alat Bukti Penggugat 

4. Alat Bukti Tergugat 

5. Kesepakatan Perdamaian  

6. Putusan  berupa Akta Perdamaian  

3.6.2 Wawancara 

Wawancara yang sering disebut dengan interviewer atau kuesioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara.Interview atau wawancara adalah usaha 

dalam mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini mempunyai ciri utama yaitu 

kontak langsung dengan cara bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber 

informasi. Bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak 

struktur. 
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Wawancara terstuktur adalah wawancara yang pewawancaranyya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan 

wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku 

atau informasi tunggal. Peneliti menggunkan wawancara terstruktur bertujuan 

mencari jawaban terhadap hipotesis kerja dengan demikian pertanyaan- pertanyaan 

disusun dengan rapid an tepat. Karena dengan dilakukannya wawancara terstruktur 

maka peneliti lebih detail dan lebih rangkap mendapat informasi dalam melakukan 

penelitian. Wawancara ini dilakukan dua komponen masyarakat yang berkaitan 

langsung dengan penelitian ini yaitu : 

a) Responden yaitu Pengadilan Negeri Ungaran instansi yang terkait dalam 

menyelesaikan perkara sengketa tersebut dan tiga Hakim yang terkait 

langsung dalam  kasus sengketa sekaligus berperan sebagai mediator. 

b) Informan yaitu  kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dilakukan 

dengan dua kuasa hukum. Kuasa hukum sebagai wakil kuasanya diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa perbuatan 

melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah melalui mediasi. 

3.6.3 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini keabsahan data atau validitas data menggunakan 

triangulasi.Triangulasi diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 
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ada.Triangulasi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber.
70

 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dan triangulasi 

sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama.
71

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data mengenai permasalahan yang diangkat dengan cara 

menganalisis permasalahan yang ada dilapangan. Kemudian setelah analisis data 

selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan 

atau menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dari hasil 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa, “Analisis data merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.” 

 

 

                                                           
70

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian KuantitatifKualitatif Cet. Ke-16, Bandung : Alfabeta, , hlm. 28. 

71 Ibid. 
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Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.Metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga 

mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan proses 

penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan Tanah melalui 

Mediasi ,serta dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut di masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan 

Hukum   Perkara   Pengosongan   Tanah (Penetapan  

No.19/Pdt.G/2015/PN.Unr) 

Mediasi pada nomor perkara 19/Pdt.G/2015/PN.Unr dalam proses 

persidangan yang dibantu oleh hakim mediator tidak berhasil karena para pihak tidak 

sepakat untuk berdamai. Pada lain waktu para pihak bermediasi di luar pengadilan 

dan sepakat untuk berdamai dimana perkara tersebut tetap berjalan di Pengadilan 

Negeri tetapi sebelum Putusan Akhir para pihak menunjukkan surat keterangan 

kesepakatan damai bahwa pihak tersebut benar- benar sepakat untuk berdamai kepada 

Pengadilan Negeri yang  Putusan Akhirnya dibuatkan Akta Perdamaian. 

Mediasi yang berhasil mendamaikan para pihak maka dibuat dalam Akta 

Perdamaian dimana para pihak untuk menaati perjanjian yang dibuat, tetapi mediasi 

gagal terbit akta perdamaian itu dimana mediasi yang dilakukan pada awal 

persidangan dilakukan oleh Hakim mediator upaya damainya gagal dimana 

perkaranya dicabut dari Pengadilan Negeri. Tetapi para pihak di luar pengadilan 

sepakat untuk berdamai dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga, Para pihak harus 

mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri tersebut bahwa para pihak sepakat 

untuk berdamai dan dibuatkanya Akta Perdamaian. Karena disini Akta Perdamaian
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mempunyai kekuatan Eksekutorial yang artinya berkekuatan hukum tetap langsung 

memiliki kekuatan eksekutorial. 

Hasil wawancara 20 April 2016 dengan Andre selaku hakim bersertifikasi 

mengenai bagaimana mediasi menurut pandangan anda  yaitu : 

“Mediasi itu baik untuk dilakukan terlebih dulu sebelum perkara diperiksa 

oleh hakim. Mediasi baik untuk ditempuh karena memiliki berbagai macam 

keuntungan  dalam  pelaksanaannya  diantaranya  proses  penyelesaiannya 

lebih cepat dari pada litigasi, biaya relatif murah, hubungan kekeluargaan 

tetap terjaga, dan sebagainya. Sedangkan dalam litigasi prosesnya panjang, 

biaya mahal, serta keputusannya akan bercorak menang dan kalah. Mediasi 

dapat dilaksanakan dengan bantuan/ menunjuk hakim mediator dalam daftar 

mediator  di  Pengadilan  Negeri  Ungaran  maupun  menunjuk  mediator 

diluar hakim.” 

Syarat-syarat  dalam  pelaksanaan  mediasi  yaitu  adanya  kemauan  dari 

kedua   belah   pihak   untuk   melakukan   mediasi.   disamping   itu,   perlu 

dipersiapkan juga adanya mediator-mediator yang dapat membantu para pihak 

dalam mediasi. Tujuan  dari  mediasi  yaitu  mencari  jalan  damai  dalam  

sengketa  yang sedang dihadapi agar tidak berlanjut ke proses litigasi.”  

“…Mediasi yaitu terjadinya mediasi adanya sengketa atau permasalahan pada 

masyarakat, dimana mediasi itu dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai 

oleh pihak yang bersengketa tersebut.dan dimana pada persidangan awal 

mediasi itu dilakukan terlebih dulu sebelum perkara diperiksa oleh hakim, 

Karen disini mediasi juga mempunyai keuntungan dalam pelaksanaanya 

diantaranya biayanya relatif murah, lebih cepat dari proses litigasi dan yang 

penting dari mediasi ini hubungan kekeluargaanya masih terjaga dengan 

baik,karena dengan melakukan mediasi perkara tidak lanjut untuk disidangkan 

dan pihak yang sengketa saling memahami akan damapak dari sengketa 

tersebut dan pihak tidak mementingkan kepentinan pribadinya sendiri,dan 

pelaksanaan mediasi itu adanya kemauan dari kedua belak yang bersengketa 

karena disini tujuan dari mediasi untuk mencapai kesepakatan 

damai.(Wawancara dengan Heri dan Eduart Hakim Pengadilan Negeri 

Ungaran 25 April 2016) 
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Berdasarkan pendapat diatas mengatakan hal yang sama dimana mediasi itu 

sangat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dan dalam persidangan 

mediasi selalu diupayakan dilakukan terlebih dulu sebelum perkara diperiksa oleh 

hakim secara lanjut. Walaupun mediasi itu jarang berhasil dilakukan oleh Pengadilan 

tetapi mediasi yang berhasil mecapai kesepakatan damai dapat mengurai jumlah 

perkara ada di Pengadilan. Kekuatan hukum akta perdamaian disamakan kekuatanya 

dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding 

maupun kasasi. 

Mediasi harus selalu diupayakan lebih dulu karena hal ini sesuai dengan hal 

yang terkandung dalam HIR yaitu hakim harus mengupayakan perdamaian. Hal ini 

lebih khususnya diatur oleh PERMA. Batas waktu penanganan perkara adalah 

selama 6 bulan di mana pelaksanaan mediasi terpisah dari lamanya waktu tersebut, 

Selain mediasi pada awal pemeriksaan perkara, sepanjang perkara belum diputus 

oleh hakim maka para pihak masih bisa untuk mengadakan perdamaian. 

Sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih rendah 

dimana dalam jangka kurun waktu 2 tahun mulai periode 2014 akhir sampai dengan 

pertengahan 2016 , dari 189 perkara perdata yang disidangkan hanya berhasil 3 

perkara yang berhasil dimediasikan.  Dimana dengan berhasilnya mediasi itu bisa 

mengurangi jumalah perkara perdata  yang ada dalam Pengadilan. 

“…Berdasarkan hasil wawancara 29 April 2016 dengan Panitera Pengadilan 

Negeri Ungaran mengenai sengketa yang berhasil diselesaiakan melalui 

mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran diantaranya yaitu sengketa tentang 

utang piutang  ,perbuatan  melawan  hukum ,  banyak  kasus  yang  dimediasi  
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tetapi mediasinya gagal salah satunya perceraian. Sengketa Perdata  yang 

ditangani oleh Pengadilan Negeri Ungaran yaitu sengketa hak waris, tanah, 

perceraian, wanprestasi, Utang Piutang dan lain sebagainya. Selain itu dari 

beberapa pendapat panitera pengganti mengatakan mediasi merupakan suatu 

penyelesaian sengketa yang baik dilakukan oleh pihak yang bersengketa 

untuk mencapai kesepakatan damai,tetapi disini mediasi yang berhasil damai 

jumlahnya relatif rendah sekitar 20 persen dari semua perkara perdata yang 

ada di Pengadilan. 

Mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan damai memang cukup relatif 

rendah karena dalam melakukan proses mediasi kedua belah pihak harus mempunyai 

komitmen untuk berdamai dan para pihak tidak dengan sikap egoisnya sendiri. 

Dimana berhasil atau tidaknya mediasi itu sangat dipengangarui oleh para pihaknya 

sendiri. Dengan gagalnya mediasi itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya 

yaitu sebagai berikut: 

Faktor Penyebab Gagal Mediasi antara lain sebagai berikut : 

1. Waktu yang diberikan secara singkat 

2. Adanya perkara yang memang harus putuskan secara hukum diantaranya, 

adanya perkara yang harus ada penetapan yang bersifat deklaratoir (missal 

putusan cerai/talak, sahnya anak, ahli waris). 

3. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa putusan menang perkara itu adalah  

bagian dari prestise seorang. 

4. Adanya penasehat hukum dari para pihak.(Menurut pendapat Hakim di 

Pengadilan Negeri Ungaran ). 
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Dari beberapa faktor diatas ada Faktor – faktor lain yang menyebabkan Mediasi 

Gagal diantaranya faktor terdapat dalam diri para pihak itu sendiri (factor intern) dan 

dapat juga ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat di luar dari diri dan keinginan para 

pihak (factor ekstern). Faktor tersebut diperoleh atau diperkuat dengan data atau 

dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Ungaran diantaranya yaitu :  

 

a. Faktor yang berasal dari dalam diri para pihak yang bersengketa (faktor Intern) 

Faktor yang berasal dari dalam diri para pihak yang bersengketa adalah : 

1. Iktikad Baik Para Pihak 

Iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai 

kesepakatan yang win-win solution. Apabila para pihak hanya mau melihat 

kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui 

mediasi akan sulit tercapai.  Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu 

antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan 

agar kepentingan tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaanya diperlihatkan dan 

dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutannya ke pengadilan, berarti 

orang tersebut berkeinginan agar tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh 

pengadilan. Mereka mengendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan 

dalil-dalil bagaimana yang dimuat dalam tuntutan, sehingga ketika kepada mereka  

disarankan agar menmpuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan 

dalam menjalani proses mediasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketidakseriusan 

para pihak untuk hadir secara mandiri (inperson) dalam proses mediasi, dengan 



89 
 

 
 

kata lain para pihak memberi kuasa kepada kuasa hukum/advokat/penasihat 

hukum. 

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah merupakan pilihan para 

pihak yang bersengketa. Dari semula para pihak tidak mempunyai komitmen 

untuk berdamai, sehingga pelaksanaan mediasi tidak sungguh-sungguh. Masing-

masing para pihak merasa benar terhadap apa yang dipersengketakan. Keadaan 

seperti ini akan lebih terasa dalam sengketa hak milik. Kalau kedua belah pihak 

merasa memiliki atas objek sengketa dan keduanya memiliki bukti, maka hal ini 

akan menimbulkan kesulitan bagi mediator untuk meyakinkan para pihak untuk 

berdamai karena nilai pembuktian ini sendiri hanya bisa diproses lewat 

persidangan, sementara itu para pihak menunjukkan adanya potensi konflik, 

sehingga akan menjadi suatu hal sulit bagi mediator untuk melanjutkan 

perdamaian. 

2. Masih rendahnya kesadaran para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui 

mediasi  

Berhasil tidaknya suatu proses mediasi sangat dipengaruhi oleh para pihak 

sendiri. Masyarakat pada umumnya masih menyimpan suatu rasa 

ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia. Hal tersebut 

dapat memicu rendahnya kesadaran terhadap proses yang ada di pengadilan, 

termasuk proses mediasi. Untuk dapat mengatasinya, maka sudah seharusnya 

kesadaran masyarakat ditumbuhkan agar dapat mempercayai sistem peradilan 

yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentu saja membutuhkan kerja sama di semua 
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lingkup hukum dan lembaga yang terkait. Jika hal tersebut berhasil, maka mediasi 

di pengadilan akan mendapat perhatian yang lebih bagi para pihak untuk 

menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan damai. 

3. Para pihak terlalu keras kepala/tidak mau mengalah 

Hambatan terbesar pada saat melakukan proses mediasi adalah adanya pihak 

yang terlalu keras kepala dan tidak mau mengalah. Tidak mudah mengubah 

pendirian seseorang, terlebih dalam hal untuk mengakomodasi kepentingan orang 

lain, melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah pihak harus rela 

melepaskan atau mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain, 

memasuki arena perdamaian menuntut masing-masing pihak  untuk berjiwa besar, 

menghilangkan egoistis dan memandang pihak lain dalam posisi yang sama untuk 

memproleh kepentingan dari suatu objek yang dipersengketakan. Ini merupakan 

suatu hal yang sangat sulit. Kecil sekali kemungkinan bagi mediator untuk 

menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan suatu komitmen untuk 

menempuh jalur ligitasi yang dianggap para pihak sebagai jalur yang tepat untuk 

menyelesaikan sengeketa yang dihadapinya. Para pihak yang bersengketa 

menganggap proses ligitasi adalah merupakan upaya terakhir untuk memproleh 

perlindungan hukum.  

Para pihak memasukkan perkara mereka ke pengadilan tentunya setelah 

mereka tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Setelah 

terdaftar di pengadilan pun, terkadang mereka merasa gengsi untuk menyelesaikan 
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secara damai karena dianggap tidak bisa memenangkan perkara. Mereka mau 

berdamai, namun terkadang masih mau menang sendiri dan memberikan syarat-

syarat tertentu yang tidak menunjukkan ketulusan dalam berdamai. Terhadap para 

pihak yang terlalu keras kepala inilah biasanya mediasi berjalan alot, karena 

mereka tetap mementingkan diri mereka sendiri. 

Kesadaran para pihak yang rendah tersebut sudah seharusnya diimbangi 

dengan seorang mediator yang benar-benar berkompeten, sehingga bisa menyikapi 

kekerasan hati para pihak yang ada. Mediator menjadi pihak yang penting dalam 

melunakkan hati para pihak yang keras kepala, sehingga mediator harus bisa 

kreatif menumbuhkan suasana yang kondusif guna mendukung kelancaran 

mediasi. 

b. Faktor yang berasal dari Luar diri para Pihak yang Bersengketa (faktor ekstern) 

Faktor yang berasal dari dalam diri para pihak yang bersengketa 

adalah: 

1. Beberapa ketentuan dalam PERMA tersebut: 

 Dalam PERMA tersebut tidak dijelaskan atau diatur secara rinci 

mengenai proses atau tahapan mediasi Hal ini menimbulkan 

ketidakseragaman bagi mediator untuk melaksanakan proses mediasi 

tersebut walaupun tujuan yang akan dicapai adalah sama, artinya 

keadaan tersebut berbeda dengan proses beracara dalam sidang perkara 

perdata yang sudah jelas dan seragam dalam penerapannya oleh majelis 

hakim yang bersidang. Dalam prakteknya prosedur atau tahapan 
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mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan keahlian atau kemampuan 

atau selera yang dimiliki oleh mediator tersebut.  

 Ketiadaan aturan yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak 

yang tidak menghadiri pertemuan mediasi 

Dalam proses persidangan biasa jika salah satu pihak tidak 

hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara sah dan patut, 

maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugur atau verstek (tanpa 

dihadiri tergugat). Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk 

memenuhi panggilan pengadilan. Jika dalam proses mediasi, bila ada 

para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, 

berarti dia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga 

mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, yaitu 

menghabisakan waktu empat puluh hari yang telah diwajibkan untuk 

proses mediasi. Ini terjadi karena tidak ada sejenis sanksi seperti 

dalam konteks litigasi.  

 PERMA tersebut tidak konsisten menyebutkan para pihak (prinsipal)  

atau namun kuasa hukum sebagai pihak yang dapat mengikuti proses 

mediasi 

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan, “para pihak 

adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang 

bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk 

memperoleh penyelesaian”, sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) 
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dinyatakan, “Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum,….” dan 

dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan, “Jika dalam proses mediasi para 

pihak diwakili oleh kuasa hukum, ….”. 

Hal tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakseragaman 

pendangan mengenai para pihak dalam mediasi. Sehingga ada hakim 

mediator yang tidak mengharuskan para pihak hadir atau dapat 

diwakili kuasanya dan ada hakim mediator yang mengharuskan para 

pihak hadir dan apabila setelah dipanggil tidak hadir maka dipanggil 

walaupun ada kuasanya dan mediasi dinyatakan gagal. 

2. Keahlian Mediator 

Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran mediasi. 

Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya 

bertindak sebagai penyelanggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus 

membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat 

menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus 

mempunyai kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang 

nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan menyusun 

berbagai macam penyelesaian masalah yang dipersengketakan. Kemudian 

mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau 

pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan 
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kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan 

ditindaklanjuti bersama pula. 

3. Jumlah Mediator Hakim yang Bersertifikat Terbatas 

Hal ini mempengaruhi pula terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan, 

lembaga penyedia jasa yang ada di Indonesia masih sangat minim, padahal 

jumlah perkara perdata yang diajukan ke pengadilan terbilang banyak dan 

memerlukan mediator. Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di 

pengadilan masih sangat sedikit, bahkan kadang dibeberapa pengadilan tidak 

ada. Oleh karena itu, guna pemberdayaan PERMA tersebut, maka jumlah 

tenaga mediator harus ditingkatkan yang didukung pula oleh lembaga penyedia 

jasa mediator. 

Adanya PERMA No. 1 Tahun 2008, pasal 8 ayat 1, mediator pada setiap 

pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat. 

Hakim diberi tugas sebagai mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan 

pelatihan mengenai mediasi, hakim mediator dapat berupa hakim pemeriksa perkara 

dan hakim bukan pemeriksa perkara. Ada juga hakim mediator tidak akan sungguh-

singguh mengupayakan perdamaian karena akan mengurangi pekerjaaanya, sebab 

terdapat juga kalangan hakim yang tidak berminat mewujudkan perdamaian para 

pihak. 
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Pandangan terhadap keberadaan kuasa hukum para pihak terkait dengan 

upaya mediasi yaitu ada kuasa hukum yang tidak mendukung pelaksanaan mediasi. 

mereka sering mempengaruhi para pihak untuk tidak melakukan mediasi. Hasil 

mediasi yang selama ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran  yaitu jarang  

ada  kesepakatan  perdamaian  antara  para pihak dalam mediasi. para pihak yang 

dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi masih sedikit. 

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang 

bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, 

melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdata). Dalam perdamaian 

tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk 

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya 

suatu perkara. Ia adalah suatu perjanjian “formal” karena ia tidak sah (dan karenanya 

tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus 

diadakan secara tertulis. Dalam prakteknya Suatu perjanjian perdamaian adalah 

merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaiakan 

sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 
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a. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik. 

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Akta itu harus di buat “di 

hadapan” seorang pejabat umum. Kata “di hadapan” meunjukkan bahwa akta 

tersebut golongkan ke dalam akta partij (partij akte), dan pejabat umum yang 

dimaksud adalah notaris. 

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

Akta perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut : 

1. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau acta van vergelijk. 

Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara damai ,Pasal 

tersebut berbunyi: 

“jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan 

negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka” 

Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata, bahwa segala 

perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang 

penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, 

bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan 

dari ketentuan konvensional.  

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila 

terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki 
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kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun 

terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan 

itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara 

inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan 

perselisihan tersebut yang di putus oleh Pengadilan Negeri Ungaran dengan nomor 

Putusan Perkara Perdata nomor  19/Pdt.G/2015/PN.Unr merupakan perjanjian pada 

umumnya yang mengikat pada buku III  KUH Perdata tentang obligatoir yang tidak 

terikat pada Pasal 130  H.I.R Jo.PERMA Nomor1Tahun2008. 

Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh mediator. 

Pengaturan mengenai proses mediasi diatur di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 

Tahun 2008 yang berbunyi “proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak 

menghendaki lain”. Dari bunyi Pasal tersebut berarti proses mediasi dapat dilakukan 

dengan 2 cara pertemuan, yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka 

untuk umum atas persetujuan para pihak. 

Proses mediasi gagal ini berarti jika batas waktu maksimal 40 (empat puluh) 

hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu 

menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung di dalam Pasal 

15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan 

memberitahukan kegagalan kepada hakim.  Sedangkan  mediasi  berhasil  berarti  jika  
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mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator 

wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh 

para pihak dan mediator. Dengan berhasilnya mediasi tersebut kedua belah pihak 

yang bersengketa sama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. 

Persetujuan ini harus datang dari keinginan kedua belah pihak.Artinya, persetujuan 

itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. 

Akta perdamaian terdapat dua istilah acta van dading dan acta van vergelijk. 

Di kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan acta van dading untuk akta 

perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari 

hakim, sedangkan acta van vergelijk adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan 

dari hakim. Tetapi di dalam sengketa tersebut para pihak menggunakan acta van 

dading dimana akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat 

pengukuhan dari hakim, pada waktu mediasi berlangsung di depan majelis hakim 

para pihak belum mensetujui perdamaian atas sengketa tersebut. Majelis hakim 

menyantakan mediasi itu gagal, tetapi para pihak diluar pengadilan sepakat untuk 

berdamai dan mengukuhkan kesepakatan perdamaian dengan dibuatkan Akta 

Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Ungaran. 

4.1.2 Kekuatan Hukum  Akta Perdamaian pada Sengketa Perbuatan Melawan 

Hukum Perkara Pengosongan Tanah 

 Kekuatan hukum Akta Perdamaian pada sengketa perbuatan melawan hukum 

dalam perkara pengosongan tanah tersebut kekuatan hukumnya bersifat 
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eksekutorial atau berkekuatan hukum tetap. Para  pihak mengadakan mediasi di 

luar pengadilan dan sepakat untuk berdamai kemudian menunjukkan surat 

keterangan kepada pengadilan bahwa para pihak sepakat berdamai. Karena 

perkara tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan Negeri , dimana para pihak 

yang bersengketa tersebut Putusan Akhirnya untuk dikukuhkan menjadi Akta 

Perdamaian. Dokumen kesepakatan damai yang telah ditanda tangani akan 

dibawa kehadapan hakim yang menyidangkan perkaranya untuk dapat 

dikukuhkan menjadi akta perdamaian.  

Menurut Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi “ Akta perdamaian adalah akta 

yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan 

kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa 

maupun luar biasa.” Berdasarkan pendapat di atas Bahwa akta perdamaian 

merupakan perpaduan antara butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh para pihak 

dan putusan hakim. Sejak kesepakatan damai dikukuhkan menjadi akta 

perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang 

melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika kemudian hari kesepakatan damai 

tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak , maka dapat dimintakan pelaksanaanya 

secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh Pengadilan.  

Kekuatan Akta Perdamaian disini yang dimaksud kesepakatan damai gagal 

yang dilakukan oleh hakim mediator, karena para pihak mediasi yang dilakukan 

oleh hakim mediator tidak berhasil  atau  tidak  sepakat  untuk  berdamai,  dimana 
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 kesepakatan damai dilakukan para pihak di luar pengadilan dengan mengajukan 

gugatan ke pengadilan untuk dibuatkan akta perdamaian. Sesuai dengan pasal 23 

ayat (1) PERMA mediasi yaitu “ para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat 

yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan 

perdamaian dapat mengajukan kesepakatn perdamaian tersebut ke pengadilan 

yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan 

gugatan.” 

 “….wawancara 20 April 2016 Andre selaku hakim bersertifikasi 

Kesepakatan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdiri 

dari perikatan-perikatan , sehingga mediatorharus jeli dalam melihat kehendak 

para pihak yang akan dituangkan ke dalam perjanjian dimana merupakan 

bentuk dari perikatan hukum atau bukan, sesuatu tidak dilaksanakan secara 

prosedur hukum tidak boleh turut diperjanjikan dalam dokumen kesepakatan.  

Berdasarkan pendapat di atas dokumen kesepakatan damai yang telah 

diandatangani akan dibawa kehadapan hakim yang menyidangkan perkaranya untuk 

dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Menurut pasal 1 angka 2 PERMA 

Mediasi “akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan 

putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada 

upaya hukum biasa maupun luar biasa.” Jadi disini akta perdamaian merupakan 

perpaduan antara butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan putusan 

hakim. 
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Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi: 

“Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai 

kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam 

perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan 

suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuanketentuan 

dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab Undang-

Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu 

pula lembaga- lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian 

selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkam dalam perundang-

undangan yang mengenai mereka.” 

 

 Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun 

obyek perjanjian perdamaian adalah: 

a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari 

suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi 

pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. 

b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. 

Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan 

perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. 

Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian yang diadakan di antara para pihak 

harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat di simpulkan bahwa bentuk 

tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk 

tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, 

yang dalam hal ini  adalah  notaris.  Perjanjian  perdamaian  secara  tertulis  ini  dapat  
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dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), 

karena isi perdamaian telah mempunya kekuatan hukum yang tetap. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1851 perdamaian 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut  : 

Adanya persetujuan antara para pihak Adanya persetujuan para pihak harus 

dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 

1321 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa tiada suatu persetujuan atau sepakat  

sah diberikan apabila karena : 

a. Kekhilafan ; 

b. Paksaan ; 

c. Penipuan. 

Pasal 1859  KUHPerdata menyatakan, bahwa namun suatu perdamaian dapat 

dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai 

pokok perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan 

penipuan atau paksaan. 

Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu Pasal 

1851 KUHPerdata membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan Pembatasan 

tersebut meliputi: 

a. Untuk menyerahkan suatu barang ; 

b. Menyampaikan sesuatu barang ; 
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c. Menahan suatu barang. 

Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa menurut Pasal 1851 

KUHPerdata juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang 

telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan ke 

pengadilan. Sengketa itu sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu 

perkara atau sengketa. 

Untuk   itu   maka   penyelesaian   perkara   dapat   dilakukan   dengan  

perjanjian yaitu dengan perjanjian perdamaian,  yang  disebut juga dengan istilah 

“dading “ Perjanjian perdamaian ini diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 

1864 KUHPerdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan 

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengakhiri 

suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya sauatu 

perkara. Jadi pada dasarnya perjanjian perdamaian tersebut  merupakan  kesepakatan  

bersama  yang  dilakukan  oleh  para  pihak dengan tujuan dan itikad baik untuk 

membuat suatu perjanjian. Perjanjian perdamaian timbul karena banyak manfaat yang 

akan didapat oleh para pihak yang bersengketa. 

Substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun 

undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan 

oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah: 

a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang 

bersangkutan atau pokok perkara. 
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b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan. 

c. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak 

yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang 

kebatalan itu dengan pernyataan tegas. 

d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan 

palsu. 

e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan 

hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak 

diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika 

keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka 

perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah. 

f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari suratsurat yang 

ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu. 

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak 

mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik 

itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan 

dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan 

bahwa salah satu pihak dirugikan. 
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Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi “proses mediasi pada 

asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain”. Dari bunyi Pasal tersebut 

berarti prosesmediasi dapat dilakukan dengan 2 cara pertemuan, yakni mediasi 

tertutup oleh umum dan mediasi terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak. Di 

dalam proses mediasi di Pengadilan dengan mediasi tertutup oleh umum maupun 

mediasi terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak dapat menghasilkan suatu 

kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi berhasil ataupun tidak menghasilkan 

kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi gagal. 

 Proses mediasi gagal ini berarti jika batas waktu maksimal 40 (empat puluh) 

hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu 

menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung di dalam Pasal 

15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan 

memberitahukan kegagalan kepada hakim. Sedangkan mediasi berhasil berarti jika 

mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator 

wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh 

para pihak dan mediator. Berhasilnya mediasi tersebut kedua belah pihak yang 

bersengketa sama-sama menyetujuai dengan sukarela mengakhiri persengketaan. 

Persetujuan ini harus datang dari keinginan kedua belah pihak.Artinya, persetujuan 

itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. 
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4.1.3 Kasus Posisi 

Hasil Penelitian yang dilakukan ditemukan pokok perkara perdata dengan 

nomor 19/Pdt.G/2015/PN Unr.diperoleh data sebagai berikut:  

Suatu  sengketa perdata dalam penelitian hukum ini yang gugatannya 

diajukan dan dilakukan perdamaian di dalam Pengadilian Negeri Ungaran 

melalui jalan mediasi. Gugatan disini adalah gugatan Perbuatan Melawan 

Hukum dan Pengosongan  Tanah. Gugatan ini diputus pada tanggal 13 

Agustus 2015.  Selesai pada tanggal 27 Oktober 2015 dan diberi Nomor 

Pokok  Perkara:19/pdt.G/2015/PN.Unr. Surat Gugatan tertanggal 19 maret 

2015 Obyek Sengketa disebutkan Tanah Sertifikat Hak Milik No.1 Sidomulyo 

seluas + 3.620 m2 atas nama pemegang hak penggugat I- Penggugat III yang 

terletak di desa sidomulyo kecamatan ungaran timur Kabupaten Semarang, 

yang dipergunakan sebagai kuburan keluarga (familiegraf) dengan batas- 

batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Jalan MT Haryono 

 Sebelah Timur  : Jalan Letjen Soeprapto  

 Sebelah Selatan  : Jalan Musi tanah Kasmuri , tanah gunawan 

 Sebelah Barat   : Tanah Gunawan  

Sekarang dikenal dengan nama tanah Makam Jendral Gatot Soebroto, 

Tanah obyek sengketa telah didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal 

oleh keluarga para tergugat, namun  setelah  dilakukan  pemeriksaan  setempat  
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dilokasi obyek sengketa tersebut, teryata secara nyata sesuai dengan 

penunjukan dari kuasa para penggugat, Kuasa para Tergugat dan Tergugat 

Asli v sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  :Jalan MT Haryono 

 Sebelah Timur  : Jalan Letjen Soeprapto 

 Sebelah Selatan  : Jalan Musi (jalan Kampung),  

                                                                Tanah kasmuri/sutarto, tanah gunawan 

 Sebelah Barat  : Tanah Gunawan (sekarang sudah dibeli dan  

Menjadi satu dalam komplek makam yang                         

dipagar), tanah Kasmuri/sutarto dan tanah 

Joko Bukori. 

Tanah yang sudah dikuasai oleh para penggugat adalah tanah makam 

yang sudah dipagar dengan batas- batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Jalan MT Haryono 

 Sebelah Timur  : Jalan Letjen Soeprapto  

 Sebelah Selatan  : Jalan Musi Buntu (Jalan ke makam Umum) 

 Sebelah Barat   : Tanah Gunawan (sekrang sudah menjadi satu  

                                                               Dalam komplek makam yang dipagar) 

 Sedangkan tanah yang didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal oleh 

keluarga para tergugat dengan batas- batas sebagai berikut: 
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 Sebelah Utara   : Jalan Musi Buntu ( Jalan ke Makam Umum) 

 Sebelah Timur  : Jalan Letjen Soeprapto 

 Sebelah Selatan  : Jalan Musi (Jalan Kampung) 

 Sebelah Barat   : Tanah Kasmuri/sutarto dan tanah Joko Bukori 

Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai sebagian tanah obyek 

sengketa tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan/seijin para penggugat 

mendirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal di atas sebagian tanah obyek 

sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan para tergugat 

yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa , kemudian mendirikan bangunan 

rumah untuk tempat tinggal padahal tanah obyek sengketa sudah berstatus 

sertifikat Hak Milik No 1/ Sidomulyo atas nama Penggugat I s/d Penggugat III 

tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum. Adanya bangunan rumah milik 

para tergugat di atas tanah obyek sengketa sangat merugikan para penggugat. 

Nilai kerugian sebagai berikut : 

a) Kerugian Materiil 

 Januari 1963 s/d Desember 1969, per tahun Rp. 1000.000.- 

= 7 tahun x Rp. 1000.000, = 7.000.000 

 Januari 1970 s/d desember 1979, per tahun Rp. 3000.000.- 

= 10 Tahun x Rp. 3.000.000 = 30.000.000 

 Januari 1980 s/d Desember 1989, per Tahun Rp.5000.000.- 

= 10 Tahun x Rp.5.000.000 = 50.000.000 
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 Januari 1990 s/d Desember 1999, per Tahun Rp.7.000.000.- 

= 10 Tahun x Rp. 7.000.000 = 70.000.000 

 Januari 2000 s/d Desember 2009 , per Tahun Rp.9.000.000.- 

=10 Tahun x 9.000.000= 90.000.000 

 Januari 2010 s/d Desember 2013 , per Tahun Rp. 10.000.000 

=4 Tahun x Rp.10.000.000= 40.000.000 

 Januari 2014 s/d Desember 2014, per Tahun Rp. 15.000.000.- 

= 1 Tahun x 15.000.000 = 15.000.000 

 Jumlah nilai sewa masing- masing bidang tanah dari januari 1963 s/d 

Desember 2014 sebesar RP. 302.000.000..- , Sehingga untuk keseluruhan 5 

bidang tanah yang dikuasai para tergugat adalah 5 x Rp. 302.000.000.- = Rp. 

1.510.000.000.- dan akan bertambah hingga saat putusan pengadilan 

berkekuatan tetap. 

b) Kerugian Imateriil 

Akibat dari sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat secara 

tanpa hak dan melawan hukum tersebut berakibat para penggugat menderita 

tekanan batin selama 51 Tahun , kerugian ini apabila dihitung dengan nominal 

uang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000. 

Bahwa gugatan para Penggugat berdasarkan pada bukti- bukti 

kepemilikan yang otentik dan tidak dapat disangkal kebenaranya oleh para 

Tergugat , sudah sepantasnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
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dahulu/putusan serta merta (Uit Voorbaard bij Vooraad ) walau ada verzet, 

banding atau kasasi serta upaya hukum lainya dari para Tergugat. 

DALAM PROVISI : 

1. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai secara sepihak sebagian 

sebidang tanah aquo tanpa seijin dari para penggugat telah sangat 

mengganggu dan meresahkan para penggugat; 

2. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang dialami para penggugat, 

dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia serta demi kelancaran pelaksanaan 

putusan atas perkara ini maka para Penggugat mohon kepada yang mulia. 

Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengosongan tanah ini 

menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana putusannya damai dengan terbit 

akta perdamaian putus pada tanggal 27 Oktober 2015 dengn Hakim Ketua Sidang 

H.E Frans Sihaloho, S.H.,M.H, Eduart M.P.Sihaloho, S.H.,M.H. sebagai Hakim 

Anggota I, dan Fitri Ramadhan S.H sebagai Hakim Anggota II. Gugatan diatas salah 

satu kasus yang mediasinya berhasil di Pengadilan Negeri Ungaran,gugatan yang 

masuk di kepaniteraan perdata sekitar 150  gugatan terhitung periode Januari 2015 

sampai dengan periode April 2016. Proses mediasi diatas sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agunng No.1 Tahun 2008 dimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah 

Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 7 ayat (6) yang berbunyi Hakim wajib 

menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang 

bersengketa.dan  dijelaskan  pula  dalam  Peraturan  Mahkmah  Agung  No  1 Tahun 



111 
 

 
 

2008  (PERMA)  pasal  10  ayat  (1)  yang  berbunyi    Penggunan  jasa mediator 

hakim tidak dipungut biaya. Majelis hakim disini menjelaskan bahwa dalam 

pemilihan hakim mediator yang dipilih dari dalam Pengadilan Negeri Ungaran tidak 

dipungut biaya sedikitpun., sebaliknya apabila para pihak menggunakan jasa mediator 

dari luar Pengadilan Negeri maka para pihak tersebut dibebankan biaya sesuai dengan 

pokok perkara yang ditangan berdasarkan  hasil  kesepakatan  bersama. Majelis  

hakim  juga  menjelaskan bahwa tentang pemilihan mediator hanya dibutuhkan waktu 

paling lama dua hari kerja. Tetapi dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung 

No.1 Tahun 2016 pelaksanaan mediasi bisa lebih efektif dimana di dalam PERMA 

No.1 Tahun 2008  tidak membahas tentang itikad baik dalam menempuh mediasi dan 

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga.  

Penetapan pada penunjukan mediator dalam pokok perkara Nomor : 

19/Pdt.G/2015/PN.Unr  dengan tanggal penetapan 10 Maret 2015 . Hal ini  sesuai  

dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1   Tahun  2008 (PERMA) pasal 11 

ayat (4) berbunyi  Jika setelah  jangka  waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 

(1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih  mediator yang dikehedaki, 

maka para pihak  wajib  menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada 

ketua majelis hakim. Pada saat hari sidang yang telah ditentukan ternyata para pihak 

tidak dapat atau telah gagal memilih  mediator, maka para pihak melaporkan 

kegagalanya kepada majelis hakim dan para pihak meminta agar majelis hakim dapat 

membantu dalam memilih mediator.  
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Dalam hal ini dimungkinkan para pihak tidak menyukai atau menyetujui 

mediator yang telah dipilih oleh Majelis hakim, dikarenakan para pihak tidak 

mengenal mediator tersebut secara mendetail, keseluruhan dan juga mungkin para  

pihak  tersebut  masih  meragukan  apakah  mediator  yang  dipilih  oleh majelis 

hakim bisa  membantu  mereka  dalam menyelesaikan  masalah  yang dihadapinya 

dan juga bisa mendamaikan para pihak dengan cara mediasi yang telah disarankan 

oleh majelis hakim. Sertifikat disini dalam penunjukan oleh seorang mediator 

sangatlah penting, diharapkan untuk menjadi seorang mediator wajib memiliki 

sertifikat. Namun  ada  juga  mediator  yang tidak  mempunyai sertifikat  tetapi dia  

bisa menjadi mediator mungkin karena hakim yang ditunjuk  sebelumnya sudah 

berpengalaman. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun  

2008  (PERMA)    mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan sifatnya wajib 

bagi setiap Pengadilan Negeri yang dalam hal ini menangani kasus sengketa perdata 

dengan cara mediasi, serta mewajibkan bagi semua seorang hakim mediator memiliki 

sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan penunjukan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

Mediator diharuskan mempunyai pengetahuam yang luas khususnya alam 

bidang hukum. Pengatuhuan yang dimiliki oleh seorang mediator  tidak  hanya  

pengetahuan  di bidang perdata  tetapi dalam bidang pidana. Tetapi dalam pengadilan 

jarang dijumpai mediator yang menagani kasus pidana kebanyakan mediator 

menangani kasus perdata. 
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PERMA No.1 Tahun 2008 masih terdapat beberapa permasalahan mengenai 

mediasi terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Perbedaanya diantaranya 

sebagai berikut Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari 

menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, 

adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung 

pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada 

alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam 

pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah 

pengampuan;  mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; 

atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik 

dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam 

proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib 

menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau 

kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal 

yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-

turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alas an yang sah ; b. menghadiri pertemuan 

Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah 

dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran 

berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. 

menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak  mengajukan dan/atau  tidak  menanggapi  



114 
 

 
 

Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan 

Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Apabila penggugat dinyatakan 

tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh 

Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 

2016. 

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan 

laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai 

rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan 

ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. 

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim 

Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya 

Mediasi dan biaya perkara. 

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari 

panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan 

kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan 

tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai 

kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat 

tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi 
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pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan 

ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. 

4.1.4 Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum atau  yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan 

sebutan ”Onrechtmatige daad”. Kata Onrecht dalam bahasa Indonesia merupakan 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, dan didalam  setiap  perbuatan  

yang  dilakukan  oleh subyek tersebut mempunyai akibat hukum. Sedangkan dalam 

bahasa Inggris disebut dengan tort, kata  tort sebenarnya hanya berarti kesalahan 

(wrong) akan tetapi dalam bidang hukum diartikan sebagai kesalahan perdata yang  

bukan berasal dari  wanprestasi kontrak.  

Ditafsirkan secara luas sejak Tahun 1919 yang dipelopori oleh Pengadilan 

Belanda (Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919), yaitu suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan 

hidup masyarakat. Lain halnya dengan Pasal 1365 BW yang diartikan secara sempit 

mengingat perkataan”Onrechtmatige”hanya mengenai perbuatan yang langsung 

melanggar suatu peraturan hukum. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) 

mempunyai arti yang sempit,  sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1365 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang semula diartikan perbuatan melanggar Undang-

undang saja yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang karena salahnya itu mengganti  kerugian yang ditimbulkan tersebut, akan tetapi 

Hoge Raad dalam kasus yang terkenal dengan Lindenbaum melawan Cohen 
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memperluas pengertian perbuatan melawan hukum  bukan hanya perbuatan 

melanggar Undang-undang tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-

hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap 

benda orang lain. 

Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum semenjak Tahun 1919 

yang dikenal putusan HR 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum yang 

diartikan lebih luas dimana perbuatan melawan hukum bukan saja melanggar 

Undang-undang (Onrechtmatige) melainkan juga apabila :  

1. Melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan 

semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti intergritas tubuh, kebebasan, 

kehormatan dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta hak 

kebendaan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.  

2.  Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum hanya 

kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang.  

3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.  

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan 

masyarakat mengenai orang lain. 
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Pendapat Keeton sesuai dengan yang dikutib Munir Fuady, ada beberapa 

definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum, antara lain 

sebagai berikut:  

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibanya selain dari kewajibanya 

kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.  

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, 

dimana perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, baik merupakan suatu perbuatan 

biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.  

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban 

mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak 

memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.  

4. Suatu kerugian yang tidak disebab oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau 

lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain 

yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.  

5. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan 

hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya 

suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. 

Dalam usaha mencari dan mengetahui maksud dan tujuan suatu peraturan 

hukum  tidak boleh dilupakan, bahwa suatu peraturan hukum pada umumnya, tidak 

berdiri sendiri, melainkan ada hubungan dengan peraturan hukum yang lain. 
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Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa banyak aspek dalam suatu peraturan 

hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: 

Sering terjadi, bahwa beberapa peraturan hukum bersama-sama merupakan 

rangkaian peraturan yang cocok satu sama lain dan yang saling menambah 

dan menyempurnakan masing-masing. Maka perlulah diketahui peraturan-

peraturan hukum itu sebagai suatu rangkaian. Mungkin sekali suatu peraturan 

hukum barudapat dimengerti benar-benar, apabila lain-lain peraturan hukum 

yang adahubungan, ditinjau dan dipelajari juga. Penafsiran hukum seperti ini 

dapat disebut sebagai penafsiran secara sistematik. 

Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan 

perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat CST Kansil dan Christine ST Kansil yang  

menyatakan bahwa perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena Perbuatan 

melanggar hukum atau onrechtmatige daad seperti yang diatur dalam pasal 1365 

KUHPer, dan perwakilan sukarela (Zaakwaarneming) seperti yang diatur dalam 

pasal 1354 KUHPer. 

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil: 

Perikatan yang bersumber dari bukan perjanjian karena perbuatan melanggar 

hukum atau onrechtmatige daadyang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sangat penting sekali dalam lalu-lintas hukum. 

Karena begitu pentingnya pasal 1365 KUHPer sehingga pasal ini digunakan 

untuk  menuntut masalah perdata yang menyangkut materi hukum lainnya, 

seperti tanah, dan perumahan. 

Secara umum dalam Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum 

(onrechtmatige daad) terdapat/diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sedangkan 

secara khusus terdapat dalam pasal-pasal lain, KUHD dan perundang-undangan 

lainnya. Bunyi pasal 1365 KUHPer sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar 
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hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya  menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Berdasarkan pengertian pasal 1365 KUHPer tersebut dapat ditarik beberapa  

unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), yaitu: Perbuatan; 

Melanggar; Kesalahan; dan Kerugian. Apabila dalam peristiwa tertentu terdapat 4 

unsur tersebut, maka dapat dikatakan si pelaku (debitur) telah melanggar hukum 

(onrechtmatige dead) menurut pasal 1365 KHUPer (B.W) dan orang yang merasa 

dirugikan atau kreditur menuntut ganti-rugi, berupa biaya, kerugian, bunga dan 

keuntungan yang diharapkan. 

Unsur-unsur tersebut  diuraikan sebagai berikut: 

5. Perbuatan 

Perbuatan menurut hukum adalah perbuatan terjadi karena tindakan atau 

kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak  

seharusnya dilakukan. 

6. Melanggar 

Melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam  menyesuaikan 

dengan keadaan. 

7. Kesalahan 

Pengertian unsur kesalahan, maksudnya bahwa dari perbuatan melanggar  
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hukum (onrechtmatige dead) merupakan perbuatan yang salah dan tidak  

dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena disengaja 

dan tidak disengaja. 

8. Kerugian. 

Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan 

menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, macam 

gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu. Lebih 

sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan 

gugatan atas suatu hak perbendaan. 

Salah suatu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah. bahwa dasar 

pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka 

gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu 

barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. 

Penggugat mengutarakan semua kejadian sekitar suatu peristiwa, yang 

menurut penggugat merupakan suatu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh 

permohonan peradilan pada umumnya, yaitu memohon, supaya keganjilan itu 

diperbaiki oleh Hakim secara yang sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

“...Hasil wawancara 20 April 2016 Andre sebagai hakim bersertifikasi 

perbuatan melanggar hukum yang dimaksud didasarkan atas dalil gugatan 

penggugat yaitu penguasaan tanah milik penggugat oleh tergugat. Pengajuan 

gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum memperhatikan hak yang 

semestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat telah dilanggar oleh 

tergugat baik sengaja  maupun  tidak,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi 
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 penggugat. Suatu perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk 

memberikan atau menyerahkan sesuatu untuk berbuat atau untuk tidak berbuat 

sesuatu. 

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi 

yang dibebankan kepada orang yang telah menibulkan kesalahan kepada pihak yang 

dirugikanya yang timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. 

Perbuatan Melawan Hukum dapat dibagi atas tiga kategori yaitu : 

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan  

2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian) 

3. Perbuatan Melawan Hukum Karena kelalaian. 

Perbuatan melanggar hukum bahwa perbuatan itu mengakibatkan 

kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat , dan kegoncangan ini 

tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat 

dilanggar (langsung) melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, 

keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum 

dapat diartikan sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk 

mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab 

atas kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan menyediakan ganti rugi terhadap 

korban dengan suatu gugatan yang tepat. 
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Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:  

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Menurut tingkatanya 

kesengajaan ada 3 macam yaitu:  

 Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (kesengajaan dalam artian 

yang sempit).  

 Kesengajaan sebagai kepastian (adanya kesadaran bahwa perbuatan 

tersebut menimbulkan akibat).  

 Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran suatu 

perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu 

perbuatan (dolis eventualis). 

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan 

dan kelalaian). 

Hal ini cendrung menitik beratkan kepada pertanggungjawaban dari perbuatan 

melawan hukum yang tidak dilakukan oleh seseorang akan tetapi 

pertanggungjawabanya harus dipikul oleh orang tersebut, hal ini dikenal 

dengan teori tanggung jawab pengganti (vicarious lability), dalam ketentuan 

KUH Perdata ditentukan dalam Pasal 1367 s/d 1369.  
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Pasal 1367 KUH Perdata merinci tentang ketentuan mengenai 

tanggung gugat sebagai berikut: 

1. Orang tua atau wali bertanggung jawan atas tindakan yang dilakukan 

oleh anak-anak di bawah tanggunganya atau dibawah perwalianya. 

2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pekerjanya. 

3. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab atas 

kerugian yang dilakukan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka 

selama waktu masih dibawah pengawasan. 

Pasal 1368 disini mengenai pemakai atau pemilik binatang atau siapa 

yang memakaianya selama binatang itu dipakai bertanggung jawab atas 

kerugian yang dilakukan oleh binatang tersebut, sedangkan pasal 1369 

mengenai pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 

ambruknya gedung untuk itu seluruhnya atau sebagian jika ini terjadi karena 

kelalaian dalam pemeliharaanya atau karena sesuatu cacat dalam penggunaan 

maupun tataanya. 

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.  Unsur dari kelalaian yaitu:  

 Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mestinya 

dilakukan.  

 Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).  
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 Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.  

 Adanya kerugian bagi orang lain.  

 Adanya hubungan kausal antara perbuatan atau tidak melakukan 

perbuatan  dengan kerugian yang ditimbulkan. 

Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai 

model Tanggung Jawab Hukum sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab dengan unsur Kesalahan (kesalahan dan kelalaian), 

diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. 

2. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (khusus kelalaian/kekurang 

hati-hatian saja), diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata. 

3. Tanggung Jawab Mutlak (tanpa kesalahan), diatur dalam pasal 1367 

KUH Perdata. 

Tanggung jawab hukum merupakan kesadaran manusia akan tingkah 

laku atas perbuatan yag disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung 

jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibanya. 

Tanggung jawab sama dengan tanggung gugat atau pertanggung gugat dimana 

istilah tanggung gugat untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya 

tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si 

pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatanya dank arena pertanggung 

jawab tersebut si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatanya dalam 
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gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si 

pelaku. 

Syarat – syarat material yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian. 

1) Perbuatan Melawan Hukum 

a) Pengertian perbuatan melawan hukum  

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, 

yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan 

dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik 

dengan kesusilaan baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus 

diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. 

b) Dasar – dasar Pembenar (rechtvaardigingsground)  

Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya 

dasar pembenar (rechtvaardigingsground). Dasar – dasar pembenar 

adalah keadaan memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa 

(noodweer), ketentuan undang-undang (wettelijk voorschrif) dan 

perintah jabatan (wettelijk bevel). Dasar – dasar pembenar dapat dibagi 

dalam 2 golongan utama yakni : (1) Dasar pembenar yang berasal dari 

undang-undang yakni dari keempat jenis dasar-dasar peniadaan 

hukuman (strafuitingsgronden) tersebut, (2) Dasar pembenar yang 

tidak berasal dari undang-undang yang karenanya juga disebut dasar-

dasar pembenar tidak tertulis (ongeschreven rechtvaardigingsgronden) 
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c) Keadaan Memaksa (overmacht) 

Pasal 1245 KUH Perdata menetukan bahwa si berhutang tidak akan 

diharuskan membayar ganti- kerugian bilamana ia karena keadaan 

memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau berbuat seesuatu 

yang diharuskan kepadanya atau sebagai akibat dari pada overmacht 

telah melakukan sesuatu yang dilarang, pasal tersebut adalah untuk 

meniadakan pertangungn gugat dalam hal dialami overmacht. 

Overmacht bukan hanya paksaan (dwang) terhadap mana orang tidak 

dapat memberikan perlawananya melainkan juga tiap paksaan 

terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan. 

2) Kesalahan (schuld) 

Adanya kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata , pembuat undang-

undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum 

hanyalah bertangung-gugat atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana 

perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Pembuat 

undang-undang menerapkan istilah schuld dalam beberapa arti, yakni dalam 

arti :  

1. Pertanggungan-jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian 

yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut. 

2. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan 

3. Sifat melawan hukum. 
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3) Kerugian (schade) 

4) Hubungan Kausal (oorzakelijk verband) 

Dalam pasal 1365 KUH Perdata maka syarat kesalahan dicantumkan dengan 

tegas karena penyelesaianya dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran kesalahan. 

Mengenai ajaran kesalahan (schuldleer) terdapat perbedaan pendapat pengertian 

“schuld” dan pengertian “sifat melawan hukum”(onrechmatigheid). Kesalahan 

mengenai perbuatanya dapat hapus dengan adanya cacat psychis. Garis pemisah 

antara pengertian kesalahan (schuld) dan sifat melawan hukum adalah bahwa sifat 

melawan hukumnya adalah meliputi tercelanya perbuatanya sedang kesalahanya 

meliputi tercelanya si pelaku. 

Kesalahan atau kerugian dapat pula hapus bilamana orang tidak menyadari 

bahwa perbuatan tertentu akan menimbulkan kerugian, selain keharusan adanya 

kesalahan pada sifat melawan hukum maka juga diharuskan adanya kesalahan akan 

kerugianya. Bahwa harus adanya kesalahan baik pada perbuatanya , maupun pada 

sifat melawan hukumnya ataupun pada kerugianya, berarti bahwa bila tidak terdapat 

kesalahan pada salah satu unsur tersebut si pelaku tidak berkewajiban membayar 

ganti kerugian. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Perkara 

Pengosongan Tanah ( Penetapan 19/Pdt.G/2015/PN.Unr) 

Perjanjian perdamaian  pada hakekatnya   merupakan salah satu proses 

lebih cepat dan  murah, serta dapat memberikan akses kepada parapihak yang  

bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian  yang memuaskan atas 

sengketa yang dihadapi. Ada beberapa   alasan  mengapa   perjanjian   damai 

sebagai salah satu penyelesaian perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Unr. 

yaitu: 

  Faktor teknis dalam melaksanakan  putusan Majelis Hakim menemui 55 

kesulitan  dilapangan  dan   para  pihak  tidak  menginginkan  harta warisan 

tersebut dijual lelang dimuka umum. 

a. Faktor para pihak yang keberatan   atas biaya-biaya  yang akan 

dikeluarkan  untuk  pengurusan  peralihan  hak   dan  pemecahan 

sertitipika tdan biaya pajak-pajak yang harus dikeluarkan masing- masing 

pihak. 

b. Faktor ekonomis, dimana perjanjian damai memiliki potensi sebagai 

sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih  ekonomis, baik biaya 

maupun dari waktu. 
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c. Faktor ruang lingkup yang dibahas ,perjanjian damai pada hakikatnya 

memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih 

luasa,dan fleksibel. 

d. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana  perjanjian damai yang 

mengutamakan  cara-cara  penyelesaian  yang   kooperatif  sangat sesuai 

dengan pihak-pihak yang  mendahulukan pentingnya hubungan baikantara  

mereka, baikuntuksekarang maupun masa yang akan datang. 

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan 

berkontrak, hal ini disimpulkan dari ketentuan kebebasan berkontrak ,hal ini 

dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat(1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak   (perjanjian) yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya. 

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga 

yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula.Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa suatu kebebasan individu memberikan 

kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat BukuIII Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata  yang bersifat terbuka  mempunyai arti bahwa  para pihak dapat 

membuat perjanjian yangbelum  diatursecara konkrit,namun tetap sesuai dengan 

asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KitabUndang-Undang Hukum 

Perdata,dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang  

termuat dalam buku ketiga. 
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Buku  ketigahanya bersifat pelengkap (aanvullend recht), bukan hukum  

keras  atau   hukum  yang  memaksa.  Kontrak  yang  terjadi merupakansuatu 

bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah 

ada, dimana kesepakatan  terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan 

antar para pihaknya, sehingga dengan hal  tersebut, maka asas kebebasan 

berkontrak sangat tampak dalam Akta Perdamaian. 

Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi 

perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan“ dengan siapa” perjanjian itu 

diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai  dengan Pasal 1320 KUHPerdata ini 

mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan 

berkontrak serta bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang  disepakati yang 

pada  asas konsensualisme menurut hukum  perjanjian    Indonesia    

memantapkan    adanya    kebebasan berkontrak. Asas ini dapat ditemukan  

dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, dalam ketentuan Pasal  1338 

ditemukan istilah “semua” yang   menunjukkan  bahwa  setiap  orang  diberi   

kesempatan untuk menyatakan keinginannya(will) ,yang disarannya baik untuk 

menciptakan perjanjian. 

Konsensual artinya  perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata 

sepakat antara para pihak, data diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan 

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak 

mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan pasal 1320 KUH Perdata 
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menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, 

sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. 

 Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan  menimbulkan adanya akibat 

hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak , kata sepakat ini dapat terjadi 

secara lisan maka perbuatan  tersebut diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang 

dapat dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1315jo. Pasal 1338 

ayat(1)KUH Perdata bahwa  suatu perjanjian hanya  berlaku antara pihak-pihak 

yang membuatnya, bukan kepada pihak ketiga kecuali para pihak 

menghendakinya. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk ahli waris para pihak 

yang membuatnya , artinya bahwa suatu perjanjian hanya berlaku  antara pihak-

pihak yang membuatnya namun tetap berlaku bagi ahli warisnya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1338 ayat(1)KUHPerdata. 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Menurut Pasal 1862 KUH Perdata suatu persetujuan mengenai sengketa yang 

sudah berakhir berdasarkan putusan  pengadilan namun hal itu tidak disadari oleh 

para pihak atau salah satu dari mereka mengakibatkan persetujuanitu batal,oleh 

karena itu penetapan akta perdamaian  yang bersumber  dari persetujuan  yang 

demikian   dapat diajukan pembatalannya. 
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Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan 

perselisihan tersebut yang di putus oleh Pengadilan Negeri Ungaran dengan nomor 

Putusan Perkara Perdata nomor  19/Pdt.G/2015/PN.Unr merupakan perjanjian pada 

umumnya yang mengikat pada buku III  KUH Perdata tentang obligatoir yang tidak 

terikat pada Pasal 130  H.I.R Jo.PERMA Nomor1Tahun2008. 

Syarat Formal untuk Akta Perdamaian  

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak 

 Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim 

dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepekat dan menyetujui dengan suka 

rela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus 

betul-betul murni datang dari kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi syarat 

formil adalah sebagai berikut: 

1)     Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming). 

2)     Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (bekwanneid). 

3)     Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bapaalde onderwerp). 

4)     Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (georrlosofde oorzaak). 

b. Mengakhiri Sengketa 

 Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan 

perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.Putusan perdamaian yang 

dibuat dalam majelis hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang 

terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas. Putusan perdamaian 



133 
 

 
 

hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, hal ini dimaksudkan 

untuk mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama. 

c. Mengenai Sengketa Yang Telah Ada 

Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya 

persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang 

sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian 

yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di siding pengadilan. 

d. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis 

Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini 

bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila 

dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi akta 

perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan 

oleh ketentuan yang berlaku. 

Mediasi di Pengadilan Syarat sahnya mediasi adalah jika mediasi 

menghasilkan kesepakatan maka harus dibuat secara tertulis sesuai Pasal 17 ayat (1) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana berbunyi “jika mediasi menghasilkan 

kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan 

secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan 

mediator”. Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUHPerdata, bahwa 

persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis, boleh akta dibawah tangan 

(onderhandse acte) dan dapat juga berbentuk akta otentik. 
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 Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh mediator. 

Pengaturan mengenai proses mediasi diatur di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 

Tahun 2008 yang berbunyi “proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak 

menghendaki lain”. Dari bunyi Pasal tersebut berarti proses mediasi dapat dilakukan 

dengan 2 cara pertemuan, yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka 

untuk umum atas persetujuan para pihak. Di dalam proses mediasi di Pengadilan 

dengan mediasi tertutup oleh umum maupun mediasi terbuka untuk umum atas 

persetujuan para pihak dapat menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian yang 

berarti mediasi berhasil ataupun tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian yang 

berarti mediasi gagal. 

Akta perdamaian dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan 

pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi 

ataupun peninjauan kembali.Demikian pula terhadap akta perdamaian tidak dapat 

diajukan gugatan baru lagi. 

Proses mediasi gagal ini berarti jika batas waktu maksimal 40 (empat 

puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak 

mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung di 

dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi 

telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Sedangkan mediasi 

berhasil berarti jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak 

dengan bantuan mediator  wajib  merumuskan  secara  tertulis  kesepakatan  yang  
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dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.Dengan berhasilnya 

mediasi tersebut kedua belah pihak yang bersengketasama-sama menyetujui 

dengan sukarela mengakhiri persengketaan.Persetujuan ini harus datang dari 

keinginan kedua belah pihak.Artinya, persetujuan itu bukan kehendak sepihak 

atau kehendak hakim.Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Setelah mediasi berhasil 

maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Pada Pasal 17 ayat (5) berbunyi “para pihak dapat mengajukan kesepakatan 

perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian” 

kemudian pada ayat (6) berbunyi “jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan 

perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian 

harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan 

perkara telah selesai”. Dari kedua ayat tersebut menegaskan bahwa akta 

perdamaian dapat dimintakan kepada hakim atas kehendak dari para pihak yang 

bersengketa yang berarti tidak setiap sengketa melalui mediasi memiliki akta 

perdamaian tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa.Sedangkan di 

dalam Pasal 130 ayat (2) HIR berbunyi “jika perdamaian yang demikian itu dapat 

dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, 

dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat 

itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.
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Adanya perbedaan yang mendasar dari HIR dengan PERMA tersebut dimana 

suatu akta perdamaian dibuat ketika telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang bersengketa sedangkan di dalam PERMA akta perdamaian dapat 

dimintakan kepada Pengadilan apabila adanya keinginan dari kedua belah pihak yang 

bersengketa.Jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka persetujuan perdamaian tidak 

memiliki kekuatan eksekutorial yang biasa disebut akte van dading deed of 

compromise yang tidak lebih dari perjanjian biasa.Sedangkan akta perdamaian 

memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti apabila salah satu pihak yang 

bersengketa tidak melaksanakannya secara sukarela atau melanggar ketentuan dari 

akta perdamaian yang telah disepakati maka dapat diajukan permohonan eksekusi 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kekuatan hukum dari akta perdamaian ini 

sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR yang kedua Pasal 

tersebut memberikan pengertian umum bahwa akta perdamaian serupa dengan 

putusan hakim (Pengadilan) yang memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata). 

Penyelesaian menggunakan mediasi dapat dilakukan dengan dua cara 

pertemuan yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka untuk umum atas 

persetujuan para pihak. Dari cara pertemuan mediasi tersebut melahirkan kesepakatan 

perdamaian yang berarti mediasi berhasil dan tidak melahirkan kesepakatan 

perdamaian yang berarti mediasi gagal. Hasil mediasi yang melahirkan kesepakatan 

perdamaian ini harus dibuat secara tertulis. Jika kedua belah pihak menginginkan 
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untuk dibuatkan akta perdamaian dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

setempat agar hasil mediasi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

kekuatan hukum putusan pengadilan. 

4.2.2 Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa 

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Pengosongan Tanah Melalui 

Mediasi  

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak- pihak 

yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat 

yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa secara umum, orang tidak akan 

mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh 

kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang 

harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat 

mempengaruhi kedudukannya. 

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang 

berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. 

Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi  yang  

sehat  sehingga  masing-masing  pihak  mencari  jalan  keluar tanpa memikirkan 

nasib atau kepentingan pihak lainnya. 

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau 

menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Proses 
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penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya. Tiga faktor utama 

yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu: 

1. Kepentingan 

2. Hak-hak 

3. Status kekuasaan 

Ketentuan Pasal 130 RIB, hakim sebelum memeriksa perkara perdata  

tersebut,  harus  berusaha  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak. Usaha  tersebut    

dapat  dilakukan  sepanjan proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh 

pengadilan tinggi
 
Perdamaian   dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan 

pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam 

maupun di luar sidang pengadilan. Melalui perdamaian   para   pihak   yang   

bersengketa   atau   berselisih   paham   dapat melakukan suatu proses penjajakan 

kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan situasi yang sama-sama 

menguntungkan dengan melepaskan hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. 

Persetujuan atau kesepakatan yang telah tercapai tersebut kemudian dituangkan 

secara tertulis dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut 

bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Perdamaian hanya dapat dilakukan 

apabila para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan untuk melepaskan hak-

haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam kesepakatan tertulis tersebut. Dan 

bahwa pelepasan akan segala hak dan tuntutan yang dituliskan dalam perjanjian 

perdamaian tersebut harus diartikan sebagai pelepasan dari hak-hak sekedar dan 
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sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut ada hubungannya dengan  

perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. 

Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan 

menyerahkan, manjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa 

yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan 

perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. 

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang 

berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut.Jika dapat dicapai perdamaian, 

maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua 

belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu.Putusan 

perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat 

diajukan banding ke pengadilan tingkat banding. 

Syarat sahnya mediasi adalah jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka 

harusdibuat secara tertulis sesuai Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

dimanaberbunyi “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak 

dengan bantuanmediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 

dicapai dan ditanda tanganioleh para pihak dan mediator”. Syarat ini ditegaskan 

juga dalam Pasal 1851 KUHPerdata, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk 
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tertulis, boleh akta dibawah tangan (onderhandse acte) dan dapat juga berbentuk akta 

otentik.3 Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh mediator. 

 Pengaturan mengenai proses mediasi diatur di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 

1 Tahun 2008 yang berbunyi “proses mediasi pada asasnyatertutup kecuali para 

pihak menghendaki lain”. Dari bunyi Pasal tersebut berarti proses mediasi dapat 

dilakukan dengan 2 cara pertemuan, yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi 

terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak. Di dalam proses mediasi di 

Pengadilan dengan mediasi tertutup oleh umum maupun mediasi terbuka untuk 

umum atas persetujuan para pihak dapat menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian 

yang berarti mediasi berhasil ataupun tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian 

yang berarti mediasi gagal. Proses mediasi gagal ini berarti jika batas waktu 

maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang 

terkandung di dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa 

proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Sedangkan 

mediasi berhasil berarti jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para 

pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 

dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.Dengan berhasilnya mediasi 

tersebut kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menyetujuai dengan 

sukarela mengakhiri persengketaan.Persetujuan ini harus datang dari keinginan kedua 

belah pihak.Artinya, persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. 
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Nilai Kekuatan Perdamaian Pada setiap permulaan sidang , sebelum 

pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak 

yang berperkara.Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah akta 

perdamaian (Acta van Vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk 

memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. 

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim 

dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, 

maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan 

Negeri.Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa. Akta 

perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang 

memungkinkan untuk dieksekusi. 

Berdasarkan  Pasal 154 RBG/130  HIR putusan perdamaian merupakan  suatu  

putusan  tertinggi  oleh  karena  itu  tidak  ada  upaya  banding dan kasasi 

terhadapnya, Putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan 

eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap, akta perdamaian yang di buat oleh para pihak dengan menyampingkan isi dari 

putusan pengadilan tidak masuk  dalam  kategori  akta perdamaian  menurut  Pasal  

130 HIR meski syarat-syarat    sahnya    perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 

KUHPerdata  dipenuhi, hal tersebut mengakibatkan  akta perdamaian yang dibuat 

para pihak tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga masih dimungkinkan 

untuk dapat melakukan upaya hukum lain. akta perdamaian  yang dibuat oleh para 
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pihak yang bersengketa  dengan tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  130  HIR  dapat  

dimintakan pembatalannya. 

Akta perdamaian  yang dibuat  oleh para pihak yang bersengketa  tanpa 

meminta kepada hakim agar perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut 

dituangkan ke dalam akta perdamaian  yang dibuat oleh hakim, karena apabila   akta 

perdamaian tersebut  tidak dibuat  melalui  Majilis  Hakim  hanya  berlaku  sebagai  

akta biasa yang sifatnya  hanya  mengikat  para pihak serta tidak mempunyai 

kekuatan  eksekutorial  dan  apabila  timbul  persengketaan  diantara  para pihak  

yang  bersengketa  menyangkut  isi  akta  perdamaian  yang  dibuat oleh   pejabat   

lain   atau   notaris   mengakibatkan    para   pihak   dapat memintakan   pembatalan   

akta  perdamaian   dan  melanjutkan   kembali upaya hukum banding atau kasasi , 

maupun peninjauan kembali. Kekuatan Akta Perdamaian disini mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap.  

Pasal 1 angka 10  Undang-undang No 30 Tahun 1999  menegaskan bahwa  

alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati kedua pihak yakni penyelesaian diluar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.    

Perdamaian secara lisan, dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan 

jika tidak tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri   tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial. Hanya akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna.  Akta 
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otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial dibubuhi kata-kata “ Demi Keadilan  

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

dapat diketahui bahwa perdamaian memiliki beberapa syarat agar dapat disebut sah, 

yang salah satunya adalah dituangkannya hasil perdamaian dalam bentuk tertulis. Di 

dalam pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang abritase dan alternative 

penyelesaian sengketa pun disebut syarat kesepakatan yang di buat dalam bentuk 

tertulis  jika perdamaian tercapai, bahkan terdapat syarat yang mewajibkan agar 

kesepakatan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri.  Namun banyak 

perdamaian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak didaftarkan di 

pengadilan negeri. Dikemudian hari sangat mungkin timbul suatu masalah jika salah 

satu pihak tidak menepati janji untuk melaksanakan isi perdamaian, yaitu mengenai 

seberapa kekuatan suatu kesepakatan perdamaian, agar kesepakatan tersebut dapat 

dipaksakan pelaksanaannya. Sehingga, pihak yang awalnya tidak melaksanakan 

kewajibannya sesuai yang telah disepakati, akhirnya melakukan kewajiban itu. 

Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai,  

maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian 

yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang 

dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, 

eksekusi dapat dimintakan kepada ketua  Pengadilan  Negeri yang bersangkutan. 
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Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya 

putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan 

eksekutorial. pada setiap putusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan 

eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata  “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .akta-akta otentik yang memiliki kepala 

seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang, jadi hanya akta otentik yang 

berkepala  “ Demi Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saja yang 

memiliki kekuatan eksekutorial.  

Pasal 130 ayat (2) HIR berbunyi “jika perdamaian yang demikian itu dapat 

dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, 

dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang 

diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai 

putusan biasa”. 

Adanya perbedaan yang mendasar dari HIR dengan PERMA tersebut dimana 

suatu akta perdamaian dibuat ketika telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang bersengketa sedangkan di dalam PERMA akta perdamaian dapat 

dimintakan kepada Pengadilan apabila adanya keinginan dari kedua belah pihak yang 

bersengketa. Jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka persetujuan perdamaian tidak 

memiliki kekuatan eksekutorial yang biasa disebut akte van dading deed of 

compromise yang tidak lebih dari perjanjian biasa. Sedangkan akta perdamaian 

memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti apabila salah satu pihak yang 

bersengketa tidak melaksanakannya secara sukarela atau melanggar ketentuan dari 
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akta perdamaian yang telah disepakati maka dapat diajukan permohonan eksekusi 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kekuatan hukum dari akta perdamaian ini 

sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR yang kedua Pasal 

tersebut memberikan pengertian umum bahwa akta perdamaian serupa dengan 

putusan hakim (Pengadilan) yang memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata). 

4.2.3 Perbuatan Melawan Hukum  

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir 

dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai 

perbuatan melawan hukum ada dua ketentuan, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum yang 

melahirkan perikatan adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. Ada suatu perbuatan yang melawan hukum; 

2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain; 

3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan 

tersebut. 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
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kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dimana dikatakan bahwa suatu 

perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk tidak berbuat atau 

untuk tidak melakukan sesuatu, karena dengan melakukan tindakan tersebut 

seseorang telah salah (dalam hukum). Tidak boleh melakukan atau untuk 

berbuat sesutau adalah sesuatu yang dipeintahkan oleh hukum, yang jika 

perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibuat dilakukan 

dan ternyata menimbulkan kerugian pada orang lain, maka berkewajiban 

untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang telah dirugikan. 

Alasan pembenar dalam perbuatan melawan hukum yaitu alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi, perbuatan yang 

menurut kriteria adalah melawan hukum , akan tetapi sebagai akibat 

terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan 

tersebut menjadi suatu perbuatan yang dibenarkan. Pada umumnya perbuatan 

yang telah diterima dan diakui alasan pembenar sebagai berikut: (1) keadaan 

memaksa(overmacht),(2) Pembelaan terpaksa(noodweer),(3) Melaksanakan 

Undang-Undang(wettelijk voorschrift),(4) Perintah Atasan (wettelijk bevel), 

dasar pembenar diatas diambil dari ketentuan dasar peniadaan hukuman 

(strafuitsluitingsgronden) diatur dalam pasal 48,49,50,dan 51 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. 
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Perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk 

memberikan atau menyerahkan sesuatu untuk berbuat atau untuk melakukan 

sesuatu serta untuk tidak melakukan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka 

dari itu perbuatan melawan hukum sebenarnya tidak hanya meliputi perikatan 

untuk tidak melakukan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam buku IV pasal 

162 ayat (2) secara jelas dikatakan bahwa yang termasuk dalam perbuatan 

melawan hukum meliputi pelanggaran terhadap hak orang lain dan melakukan 

atau tidak mealakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum 

atau dengan apa yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat menurut 

hukum yang tidak tertulis. Rumusan pasal 162 ayat (2) Buku IV Nieuwe 

Burgerlijk Wetboek Belanda “Sebagai perbuatan melawan hukum dapat 

dikatakan suatu pelanggaran terhadap hak orang lain dan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau 

dengan apa yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat menurut hukum 

tidak tertulis, satu sama lain kecuali apabila ada alas an pembenar.” 

Dinamakan perbuatan melawan hukum tidaklah semata-mata berkaitan hanya 

dengan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk tidak berbuat 

sesuatu, melainkan juga perikatan untuk menyerahkan atau memberikan 

sesuatu serta perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu (Pasal 1234 

KUH Perdata). 
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Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum orang lain atas 

suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau pihak lain di 

dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata dimana dalam pasal 1367 ayat (1) 

KUH Perdata tersebut bahwa undang-undang masih tetap mempertahankan 

tiga unsur yang menjadi dasar berlakunya suatu perbuatan melawan hukum 

yang ada dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yaitu : 

1. Adanya perbuatan melawan hukum 

2. Perbuatan melawan hukum tersebut telah menerbitkan 

kerugian pada orang atau pihak lain 

3. Adanya kesalahan , kelalaian atau kekuranghati-hatian. 

Ketentuan pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata dimna unsur perbuatan 

melawan hukum dan unsur kesalahan harus terletak pada diri orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum agar orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 

perdata , dalam pasal 1367 ayat (1) unsur perbutan melawan hukum dan unsur 

kesalahan tidak berada pada satu pihak.  

 Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata unsur perbuatan melawan hukum ttap harus 

ada pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi unsur kesalahan harus 

ada pada pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini penggugat tetap 

membayar ganti rugi pada tergugat atas rumah yang dihuninya selama bertahun-tahun 

di atas tanah sengketa tersebut, tetapi disini penggugat memberikan ganti rugi kepada 

tergugat tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak tergugat , karena disini  dari  
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pihak penggugat juga merasa dirugikan atas perbuatan tergugat tersebut. Dimana 

dalam pasal 162 ayat (2) telah jelas dikatakan bahwa yang termasuk perbuatan 

melawan hukum tersebut meliputi pelanggaran terhadap hak orang lain dan 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban 

hukum atau dengan apa yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat menurut 

hukum yang tidak tertulis satu sama lain kecuali apabila ada alasan pembenar. 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Penyelesaian Sengketa menggunakan mediasi dapat dilakukan dengan dua 

cara pertemuan yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka untuk 

umum atas persetujuan para pihak. Dari cara pertemuan mediasi tersebut 

melahirkan kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi berhasil dan tidak 

melahirkan kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi gagal. Hasil mediasi 

yang melahirkan kesepakatan perdamaian ini harus dibuat secara tertulis. Jika 

kedua belah pihak menginginkan untuk dibuatkan akta perdamaian dapat 

dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar hasil mediasi 

memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan kekuatan hukum putusan 

pengadilan. Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk 

menyelesaikan perselisihan tersebut yang di putus oleh Pengadilan Negeri 

Ungaran dengan nomor Putusan Perkara Perdata nomor  

19/Pdt.G/2015/PN.Unr tentang proses penyelesaian sengketa perbuatan 

melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah, dimana para pihak 

sepakat damai di luar Pengadilan Negeri tetapi putusan akhirnya Akta 

Perdamaian dengan menunjukkn Surat kesepakatan perdamaian tersebut. 

merupakan perjanjian pada umumnya yang mengikat pada buku III  KUH
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Perdata tentang obligatoir yang tidak terikat pada Pasal 130  H.I.R Jo.PERMA 

Nomor1Tahun2008. 

2. Akta perdamaian  yang dibuat  oleh para pihak yang bersengketa  tanpa 

meminta kepada hakim agar perdamaian yang dilakukan oleh para pihak 

tersebut dituangkan ke dalam akta perdamaian  yang dibuat oleh hakim, 

karena apabila   akta perdamaian tersebut  tidak dibuat  melalui  Majilis  

Hakim  hanya  berlaku  sebagai  akta biasa yang sifatnya  hanya  mengikat  

para pihak serta tidak mempunyai kekuatan  eksekutorial  dan  apabila  timbul  

persengketaan  diantara  para pihak  yang  bersengketa  menyangkut  isi  akta  

perdamaian  yang  dibuat oleh   pejabat   lain   atau   notaris   mengakibatkan    

para   pihak   dapat memintakan   pembatalan   akta  perdamaian   dan  

melanjutkan   kembali upaya hukum banding atau kasasi , maupun peninjauan 

kembali. Kekuatan Akta Perdamaian disini mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. 

Saran 

1. Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang 

bersengketa, sehingga tidak ada penyelesaian sengketa yang berlarut-

larut. Dalam sidang mediasi yang dilakukan pada awal persidangan 

diharapkan bisa tercapai kesepakatan damainya karena dengan begitu bisa 

lebih mengurangi jumlah permasalahan atau kasus di pengadilan. Hal ini  

memerlukan  kesungguhan  dari  para  profesi  hukum  dalam  



152 
 

 
 

menjembatani pihak  bersengketa  dalam  penyelesaian  sengketa,  guna  

mewujudkan  nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian 

hari, yang memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum. 

2. Hendaknya para pihak apabila pembuatan akta perjanjian perdamaian di 

buatkan oleh Pengadilan Negeri , upaya perdamaian dengan bantuan 

seorang mediator.  Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian dan para  pihak  penggugat  dan  

tergugat  dalam  kasus  ini memenuhi kewajibannya masing-masing 

dengan itikad baik dan menjalankan kesepakatan yang sudah mereka 

sepakati sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sengketa baru 

diantara para pihak. 
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Wawancara   dengan   Hakim  Mediator   di   Pengadilan   Negeri  Ungaran 

 
1.    E:  Bagaimana mediasi dalam pendangan Anda sebagai Hakim? 

 
H: Mediasi itu baik untuk dilakukan terlebih dulu sebelum perkara diperiksa 

oleh hakim. Mediasi baik untuk ditempuh karena memiliki berbagai macam 

keuntungan  dalam  pelaksanaannya  diantaranya  proses  penyelesaiannya 

lebih cepat daripada litigasi, biaya relatif murah, hubungan kekeluargaan 

tetap terjaga, dan sebagainya. Sedangkan dalam litigasi prosesnya panjang, 

biaya mahal, serta keputusannya akan bercorak menang dan kalah. Mediasi 

dapat dilaksanakan dengan bantuan/ menunjuk hakim mediator dalam daftar 

mediator  di  Pengadilan  Negeri  Ungaran  maupun  menunjuk  mediator 

diluar hakim. 

2.    E: Apa syarat-syarat dalam pelaksanaan mediasi? 

 
H:  Syarat-syarat  dalam  pelaksanaan  mediasi  yaitu  adanya  kemauan  dari 

kedua   belah   pihak   untuk   melakukan   mediasi.   disamping   itu,   perlu 

dipersiapkan juga adanya mediator-mediator yang dapat membantu para 

pihak dalam mediasi. 

3.    E: Apa tujuan mediasi? 

 
H:  Tujuan  dari  mediasi  yaitu  mencari  jalan  damai  dalam  sengketa  yang 

sedang dihadapi agar tidak berlanjut ke proses litigasi. 



 

 
 

4.     E: Apa fungsi/manfaat mediasi? 

 
H: Manfaat mediasi cukup banyak, diantaranya perkara cepat terselesaikan 

dan hubungan para pihak akan tetap baik. 

5.    E: Mengapa ada mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri 

 
Ungaran ? 

 
H: Ada penyelesaian sengketa melalui mediasi karena hal itu sesuai dengan 

amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 

6.    E:  Mengapa mediasi wajib dilaksanakan? 

 
H: Mediasi wajib dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan maka 

putusan dapat batal demi hukum 

7. E:  Mengapa  mediasi  harus  selalu  diupayakan  terlebih  dulu  dalam  proses 

penyelesaian sengketa? 

H: Mediasi harus selalu diupayakan lebih dulu karena hal ini sesuai dengan 

hal yang terkandung dalam HIR yaitu hakim harus mengupayakan 

perdamaian. Hal ini lebih khususnya diatur oleh PERMA. Batas waktu 

penanganan perkara adalah selama 6 bulan di mana pelaksanaan mediasi 

terpisah dari lamanya waktu tersebut 

8. E: Selain mediasi,  adakah   upaya   lain  yang   dilakukan   oleh 

mediator/pengadilan  dalam  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa? 



 

 
 

 

H: Selain mediasi pada awal pemeriksaan perkara, sepanjang perkara belum 

diputus oleh hakim maka para pihak masih bisa untuk mengadakan 

perdamaian. 

9. E:  Mengapa  sengketa  yang  dapat  didamaikan  melalui  mediasi  jumlahnya 

masih relatif rendah? 

H: Sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih rendah 

karena para pihak susah untuk diajak mediasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

penasehat hukumnya. 

10.  E: Menurut Anda, apakah masyarakat sudah memahami benar tentang apa itu 

mediasi? 

H: Sebenarnya masyarakat sudah mengerti mediasi tetapi mereka angkuh 

untuk melaksanakannya. Masyarakat memahami tentang mediasi tetapi semua 

itu sesuai hati nurani masyarakat untuk melaksanakan mediasi tau tidak 

11.  E: Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa 

di Pengadilan Negeri Ungaran ? 

H: Mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di 

Pengadilan Negeri Ungaran yaitu pada sidang I yang dihadiri para pihak, 

para pihak dapat memilih mediator atau mediator ditunjuk oleh hakim. 

Kemudian  mediator  menentukan  jadwal  mediasi.  Jika  kedua  belah  pihak 

susah untuk mediasi, mediator dapat melakukan kaukus. 

12.  E:  Apakah  mekanisme  pelaksanaan  mediasi  yang  ditempuh  selalu  sama 

dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?



 

 
 

 

H:   Mekanisme   pelaksanaan   mediasi   yang   ditempuh   selalu   sama   dan 

sederhana, yang prosesnya panjang mungkin kaukusnya. 

13.  E:  Bagaimana  jika  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  tidak  hadir  dalam 

mediasi? 

H: Jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak dapat 

dijalankan. Kalaupun bisa, mungkin ada putusan verstek/tanpa hadirnya 

Tergugat. 

14.  E:  Bagaimana  jika  mediasi  tidak  berhasil  mendamaikan  para  pihak  yang 

bersengketa? 

H: Jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak maka mediator 

menyatakan bahwa mediasi gagal dan melaporkannya kepada ketua majelis 

hakim. 

15.  E: Tindakan apa yang dilakukan jika para pihak dapat mencapai kata sepakat 

dalam mediasi? 

H: Jika para pihak sepakat dalam mediasi maka para pihak akan menguatkan 

dalam akte perdamaian. 

16.  E: Apakah hakim terikat untuk mengarahkan mediasi kepada para pihak yang 

bersengketa? 

H: Hakim terikat untuk mengarahkan para pihak ke jalan damai. Hal ini 

merupakan kewajiban hakim dalam melakukan proses mediasi. 

17.   E: Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Ungaran dalam menyelesaikan 

sengketa melalui mediasi?



 

 
 

 

H: Upaya Pengadilan Negeri Ungaran dalam menyelesaikan sengketa 

melalui mediasi yaitu adanya tim khusus mediator dalam mediasi di mana 

para pihak wajib untuk melaksanakannya. 

18.  E: Apakah dalam upaya tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran bekerjasama 

dengan pihak lain? 

H: Dalam upaya mewujudkan keberhasilan mediasi, pihak pengadilan 

mengadakan hubungan personal/kerja sama dengan instansi lain. 

19.  E:  Apa  hambatan  yang  ditemui  Pengadilan  Negeri  Ungaran  dalam 

menyelesaikan sengketa melalui mediasi? 

H: Hambatan yang ditemui Pengadilan Negeri Ungaran dalam 

menyelesaikan sengketa melalui mediasi yaitu sikap para pihak yang tidak 

mau melaksanakan mediasi (terkadang ada pengaruh dari luar pihak agar 

para pihak tidak berdamai) dan dengan adanya kuasa hukum dalam mediasi 

juga bisa menjadikan pihak untuk tidak berdamai karena dengan adanya 

kuasa hukum menjadi pengaruh terhadap pihak yang bersengketa. 

20.  E: Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

 
H: Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut 

antara lain hakim tetap menghimbau kepada para pihak bahwa walaupun 

mediasi awal gagal namun peluang damai masi tetap ada.selain itu hakim 

meminta dalam proses mediasi tersebut dilakukan tanpa kuasa hukum. 

21.  E: Bagaimana tanggapan para pihak terhadap upaya Pengadilan tersebut? 

 
H: Tanggapan para pihak terhadap upaya pengadilan dalam menyelesaikan 

sengketa melalui mediasi yaitu para pihak jarang menerima anjuran 



 

 
 

pengadilan/hakim/mediator.  Namun  begitu,  pihak  pengadilan  tetap  tidak 

patah arang untuk terus membujuk para pihak untuk melakukan mediasi. 

22.  E: Bagaimana pandangan hakim terkait peran dan keberadaan kuasa hukum? 

 
H: Pandangan terhadap keberadaan kuasa hukum para pihak terkait dengan 

upaya mediasi yaitu ada kuasa hukum yang tidak mendukung pelaksanaan 

mediasi. mereka sering mempengaruhi para pihak untuk tidak melakukan 

mediasi. 

23.  E:  Bagaimana  hasil  mediasi   yang  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri 

 
Ungaran ? 

 
H: Hasil mediasi yang selama ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri 

Ungaran  yaitu jarang  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  para pihak 

dalam mediasi. para pihak yang dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi 

masih sedikit. 

24.   E: Apa syarat-syarat seorang mediator? 

 
H: Syarat-syarat untuk menjadi mediator yaitu memiliki sertifikat mediator 

serta ditetapkan/ditunjuk oleh Ketua pengadilan. 

25.  E: Siapa yang dapat menjadi mediator? 

 
H: Yang dapat menjadi mediator aialah seseorang yang mempunyai sertifikat 

mediator baik dari hakim maupun luar hakim.tetapi mediator juga bisa yang 

tidak mempunyai sertifikat tetepi diharapkan mediator yang sudah sertifikasi. 

 

 

 

 

 



 

 
 

26.  E: Apa tujuan adanya mediator? 

 
H: Tujuan dari adanya mediator adalah menjembatani/ menjadi 

penengah para pihak dalam mencapai titik temu dalam mediasi. 

27.  E: Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh mediator dalam mediasi? 

 
H: Langkah-langkah yang ditempuh mediator dalam mediasi yaitu mediator 

melakukan pertemuan dengan para pihak, jika perlu juga melakukan kaukus 

28.  E: Apa hambatan yang ditemui mediator dalam melakukan mediasi? 

 
H: Hambatan yang ditemui mediator dalam melakukan mediasi yaitu   

sikap para pihak yang tertutup dan susah untuk diajak berunding. 

29.  E: Bagaimana upaya mediator dalam mengatasi hambatan tersebut? 

 
H: Upaya mediator dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu mediator 

kembali memberi pandangan-pandangan kepada para pihak tentang manfaat 

yang dapat diperoleh dari adanya mediasi. 

30.  E : Apa Faktor- faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan mediasi di     

Pengadilan negeri ungaran ? 

        H: Itikad baik para pihak, keahlian mediator, Koordinasi Administrasi 

antara Pimpinan (Ketua Pengadilan), Majelis Hakim, Mediator, Panitera 

Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, sarana dan prasarana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 wawancara dengan Panitera di Pengadilan Negeri Ungaran 

 
1.    E: Bagaimana deskripsi Pengadilan Negeri Ungaran? 

 
P: Pengadilan Negeri Ungaran merupakan pengadilan yang menangani 

berbagai perkara baik perkara pidana maupun perdata yang mencakup 

yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran . 

2. E: Bagaimana sejarah Pengadilan Negeri Ungaran ? 

P: Pengadilan Negeri Ungaran dulunya bernama Pengadilan Negeri 

Ambarawa yang berkedudukan di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan 

Ambarawa. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan pertimbangan, karena 

Ibukota Kabupaten Semarang di Ungaran maka mulailah dirintis upaya untuk 

merealisasi perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan 

Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran. 

3.    E: Bagaimana struktur organisasi Pengadilan Negeri Ungaran ? 

     P: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ungaran terdiri dari pejabat 

struktural dan pejabat fungsional. Pejabat fungsional terdiri dari Ketua 

Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, dan para hakim sedangkan pejabat struktural 

meliputi panitera, wakil panitera, wakil sekretaris, pantera muda pidana dan 

perdata, panitera muda hukum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, 

dan Kasubbag Umum. 

4.    E: Apa tugas Pengadilan Negeri Ungaran ? 

P: Tugas Pengadilan Negeri Ungaran  yaitu melayani masyarakat pencari 

keadilan.



 

 
 

 

5.    E: Berapa jumlah sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi di 

 
Pengadilan Negeri Ungaran? 

 
P: Jumlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi hanya berkisar 

antara 20-30% 

6.    E: Sengketa perdata apa saja yang ditangani Pengadilan Negeri Ungaran? 

 
P: Sengketa yang ditangani oleh PN Ungaran yaitu sengketa hak waris, 

tanah, perceraian, wanprestasi, Utang Piutang dan lain sebagainya. 

7.    E: Sengketa apa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi? 

 
P: Sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi diantaranya yaitu 

sengketa tentang utang piutang ,perbuatan melawan hukum. 

9. E: Bagaimana peran Anda terkait upaya Pengadilan Negeri Ungaran dalam 

menyelesaikan sengketa melalui mediasi? 

P: Hakim mediator terus berusaha menyelesaikan perkara melalui mediasi. 

 
10.  E: Bagaimana mediasi dalam pandangan Anda sebagai Panitera? 

 
P: Mediasi merupakan suatu hal yang paling baik untuk dilakukan Para pihak 

yang bersengketa bisa mencapai kesepakatan perdamaian. 

11.  E:  Bagaimana  jika  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  tidak  hadir  dalam 

mediasi? 

P: Jika salah satu pihak tidak datang dalam mediasi maka pengadilan akan 

memanggil kembali pihak tersebut 

12.  E:  Bagaimana  jika  mediasi  tidak  berhasil  mendamaikan  para  pihak  yang 

bersengketa? 

P: Jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak maka ketua majelis 

aka melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara litigasi. 
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