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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, grafik penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah trennya cenderung naik. 

Pada tahun 2017 terdapat 229 perkara, pada tahun 2018 terdapat 287 perkara, dan pada 

tahun 2019 terdapat 312 perkara.1 Tren yang demikian tentunya menuntut para praktisi 

hukum untuk lebih tangkas dan sigap dalam menangani Sengketa Ekonomi Syariah. 

Mengutip bagian Konsiderans dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016), 

 
1 diakses dari https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/05/11/sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadlan-
agama-trennya-cenderung-naik-setiap-tahun, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 21.15 WIB. 

http://www.enp-law.com/
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bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan 
dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian 
yang memuaskan serta berkeadilan. 

Mendasarkan pada hal tersebut, Penulis menyimpulkan bahwasanya penyelesaian atas 

Sengketa Ekonomi Syariah dapat ditingkatkan, yakni melalui Mediasi. 

Mediasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan persentase terselesaikannya 

Sengketa Ekonomi Syariah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung yang mengatur tentang Mediasi di Pengadilan, “Mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para 

Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”2 Mengapa Sengketa Ekonomi Syariah hendaknya 

diselesaikan melalui Mediasi? Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau 

Alternative Dispute Resolution (ADR), Mediasi mengandung berbagai keuntungan jika 

dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, yakni: 

a. penyelesaiannya tidak mendasarkan pada hukum yang kaku; 

b. sengketa diselesaikan sendiri oleh para pihak; 

c. jangka waktu penyelesaiannya lebih cepat; 

d. biaya ringan; 

e. tidak perlu melakukan pembuktian layaknya di persidangan; 

f. proses penyelesaiannya bersifat konfidensial (rahasia); 

g. hubungan para pihak bersifat kooperatif; 

h. komunikatif dan berfokus pada masa yang akan datang; 

i. win-win solution; dan 

j. bebas dari emosi dan dendam.3 

 

PEMBAHASAN 

I. SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan “Sengketa 

Ekonomi Syariah”. Pertama, pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus sengketa Ekonomi Syariah? Pasal 49 Undang-Undang No. 7 

 
2 Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1 angka 2 Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 
3 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 
Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 290-291. 
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infaq; 
h. Shadaqah; dan 
i. Ekonomi Syari’ah. 

Menjadi terang bahwasanya Sengketa Ekonomi Syariah diperiksa, diadili, dan 

diputus di Pengadilan Agama. Kedua, siapa sajakah yang dimaksud dengan “orang-

orang yang beragama Islam” menurut Pasal 49 tersebut di atas? Menurut Penjelasan Pasal 

49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,  

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk 
orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela 
kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama 
sesuai dengan ketentuan Pasal ini. 

Mendasarkan pada penjelasan tersebut, “orang-orang yang beragama Islam” adalah 

orang-perseorangan yang memang beragama Islam serta orang/badan yang 

menundukkan diri kepada hukum Islam. Ketiga, sengketa apa sajakah yang merupakan 

Sengketa Ekonomi Syariah? Menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Sengketa Ekonomi Syariah antara lain 

meliputi: 

A. Sengketa Perbankan Syariah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, 

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 
dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
 

Kegiatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan 

bank konvensional. Kegiatan usahanya antara lain meliputi: 

1. penghimpunan dana (funding) seperti tabungan, giro, dan deposito yang 

menggunakan akad wadiah atau mudharabah; 
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2. penyaluran dana (lending) seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, 

musyarakah, dan qardh; 

3. pelayanan lainnya seperti bank garansi, jual-beli mata uang asing, penyediaan 

layanan transfer tunai yang menggunakan akad ijarah, wakalah, kafalah, 

hawalah, dan sebagainya. 

B. Sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro, 

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga 
keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha 
skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun 
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari 
keuntungan. 
 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjalankan aktivitas Lembaga Keuangan 

Mikro konvensional seperti pada umumnya, akan tetapi didasarkan pada prinsi-

prinsip syariah dan hanya terbatas pada kegiatan pembiayaan saja.  

C. Sengketa Asuransi Syariah 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 

Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi 
dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk 
aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 
 

Perihal Asuransi Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. 

D. Sengketa Reasuransi Syariah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian, 

Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip 
Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan 
penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. 
 

E. Sengketa Reksa Dana Syariah 

Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan 

investasinya berlandaskan pada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan 

investasi, maupun pembagian keuntungannya. 



H a l a m a n  5 | 25 

 

F. Sengketa Obligasi dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) No. 32/DSN-

MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, 

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka Panjang berdasarkan prinsip 
syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang 
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi 
Syariah berupa hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat 
jatuh tempo. 
 

G. Sengketa Sekuritas Syariah 

Sekuritas Syariah adalah suatu bentuk kepemilikan berupa secarik kertas yang 

berisikan bentuk kepemilikan untuk mendapatkan bagian dari suatu kekayaan atau 

pun prospek atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas itu dan juga apapun 

kondisi yang bisa melaksanakan hak tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.4 

H. Sengketa Pembiayaan Syariah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
 

I. Sengketa Pegadaian Syariah 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn, Gadai Syariah adalah ditahannya Marhun (Barang) oleh Murtahin 

(Penerima Barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak 

boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi 

nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. Gadai Syariah dilaksanakan berdasarkan akad Rahn. 

 

 

 

 
4 Ahmad Kamil, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 
151. 
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J. Sengketa Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) No. 88/DSN-MUI/XI/2013 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Syariah, Dana 

Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun 

berdasarkan Prinsip Syariah. Program Pensiun Syariah mengandung akad hibah, 

akad wakalah (wakalah bi al-ujrah), dan akad mudharabah, dan akad ijarah. Akad 

hibah digunakan karena pada dasarnya uang pensiun merupakan pemberian dari 

pemberi kerja kepada karyawan. Akad wakalah digunakan untuk transaksi antara 

pemberi kerja dengan pengelola Dana Pensiun Syariah atau transaksi antara Dana 

Pensiun Syariah dengan Manajer Investasi. Akad mudharabah digunakan antara 

pengelola Dana Pensiun Syariah dengan Manajer Investasi. Akad ijarah digunakan 

antara pengelola Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Akuntan Publik, 

dan Penasehat Investasi. 

K. Sengketa Bisnis Syariah 

Bisnis Syariah adalah kegiatan usaha komersil atau non-komersil yang 

diselenggarakan perseorangan atau badan usaha dengan menggunakan prinsip-

prinsip syariah. Bisnis syariah antara lain berupa perhotelan syariah, biro travel 

syariah, dsb. 

Berkaitan dengan penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi, 

dimanakah prosedur mediasinya diatur? Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 

menegaskan, 

Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku 
dalam proses berperkara di Pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan agama. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya Sengketa Ekonomi Syariah diperiksa, 

diadili, dan diputus di Pengadilan Agama, menjadi terang bahwasanya PERMA No. 1 

Tahun 2016 berlaku pula terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui 

Mediasi di Pengadilan Agama. 

 

II. TATA CARA PENGAJUAN PENDAFTARAN MEDIATOR DI PENGADILAN 

Bagaimana cara agar dapat menjadi Mediator dalam sengketa ekonomi syariah? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut erat kaitannya dengan istilah “Daftar Mediator”. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, “Daftar Mediator adalah catatan 

yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua 

Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum”.  

Lalu, siapakah yang dimaksud dengan “Mediator”? Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 

dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016, 

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak 
netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.5 

Pertanyaan berikutnya, mengapa Daftar Mediator menjadi penting? Hal tersebut 

dikarenakan ketika para pihak berperkara secara perdata di Pengadilan, mereka 

memiliki hak untuk memilih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di 

Pengadilan.6 Pemilihannya didasarkan pada Daftar Mediator. Jadi, agar seseorang 

dapat menjadi Mediator dalam sengketa keperdataan Ekonomi Syariah di 

Pengadilan, orang tersebut harus terlebih dahulu tercantum dalam Daftar Mediator. 

Selain Daftar Mediator, “Sertifikat Mediator” juga merupakan perihal yang 

penting berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang menjadi seorang Mediator di 

Pengadilan. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah 

Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang 

menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan Mediasi.7 Seorang 

Hakim tidak wajib memiliki Sertifikat Mediator, akan tetapi pihak selain Hakim yang 

hendak menjalankan fungsi sebagai seorang Mediator wajib memilikinya dengan 

mengikuti dan dinyatakan lulus dari: 

A. pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah 

(Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan) Agung Republik Indonesia; atau 

 
5 Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1 angka 3 Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 
6 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 19 ayat (1). 
7 Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1 angka 4 Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 
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B. lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.8  

Kemudian, bagaimanakah proses pendaftaran untuk menjadi Mediator di 

Pengadilan? Proses agar seseorang dapat tercantum dalam Daftar Mediator di suatu 

Pengadilan, dapat dibedakan menjadi: 

A. Mediator Hakim 

Hakim dapat ditunjuk sebagai Mediator di Pengadilan. Pasal 11 ayat (2) 

Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung (Kep.KMA) No. 

108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa 

Ketua Pengadilan dapat menerbitkan surat keputusan penunjukan Hakim untuk 

menjalankan fungsi Mediator. Dalam pengaturan yang sama, terdapat 2 (dua) 

macam Hakim yang dapat ditunjuk sebagai Mediator, yakni: 

1. Hakim yang memiliki Sertifikat Mediator; dan 

2. Hakim yang tidak memiliki Sertifikat Mediator. 

Hakim yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan penunjukan tersebut 

ditempatkan dalam Daftar Mediator di Pengadilan yang bersangkutan. 

B. Mediator Nonhakim Bersertifikat 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pihak selain Hakim juga dapat menjadi 

seorang Mediator di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 10 Lampiran II Kep.KMA No. 

108/KMA/SK/VI/2016, “Mediator nonhakim bersertifikat dapat mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan 

ke dalam Daftar Mediator pada Pengadilan bersangkutan”. Permohonan tersebut 

diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut: 

1. salinan sah Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi 

mediator terakreditasi; 

2. salinan sah ijazah pendidikan terakhir; 

3. pas foto berwarna terbaru; dan 

4. daftar riwayat hidup yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang 

pendidikan, keahlian, dan/atau pengalaman. 

 
8 Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan jo. Pasal 12 ayat (1) Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 
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Terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan wajib memberikan tanggapan 

secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan. 

Apabila permohonan yang diajukan itu sudah memenuhi persyaratan, Ketua 

Pengadilan wajib menerbitkan surat keputusan penempatan Mediator nonhakim 

bersertifikat ke dalam Daftar Mediator. Apabila permohonannya tidak memenuhi 

persyaratan, Ketua Pengadilan wajib menyampaikan penolakannya secara tertulis 

kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya dalam tenggat waktu yang sama, 

yakni 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan tersebut. 

 

III. PROSES PENYELESAIAN MEDIASI DI PENGADILAN 

A. Tahap “Pramediasi” 

Tahap pertama dari proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi 

adalah “Pramediasi”. Tahap ini, secara berurutan, meliputi: 

1. pertama-tama, pendaftaran perkara gugatan ke Pengadilan Negeri; 

2. lalu, penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri; 

3. pada sidang pertama, Hakim mewajiban para pihak untuk terlebih dahulu 

mengupayakan penyelesaian sengketa melalui Mediasi9 dan memberikan 

penjelasan mengenai prosedur Mediasi10; 

4. dalam sidang yang sama, Hakim mewajibkan para pihak untuk menentukan 

Mediator yang mereka pilih selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah sidang 

pertama11; 

 

 
9 Mahkamah Agung Republik Indonesia, op.cit., Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1). 
10 ibid., Pasal 17 ayat (6) jo. Pasal 17 ayat (7).  
11 ibid., Pasal 20 ayat (1). 

Catatan: 

- Apabila para pihak tidak/belum menentukan Mediator pilihannya hingga 

lewatnya batas waktu tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan (vide 

Pasal 20 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016); dan 

- Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa 

perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, Ketua Majelis Hakim 

Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk 

menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang 

bersertifikat (vide Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016).  
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5. kemudian, jika para pihak sudah menentukan Mediator yang mereka pilih 

atau Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Hakim atau Mediator 

Pegawai Pengadilan, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan 

penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk 

Mediator12; 

6. terakhir, Mediator yang sudah ditetapkan menentukan hari dan tanggal 

pertemuan Mediasi13. 

B. Tahap “Mediasi” 

Tahap kedua dari proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi 

adalah “Mediasi”. Tahap ini, secara berurutan, meliputi: 

1. pertama-tama, para pihak menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain 

dan Mediator selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 

terbitnya “penetapan perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk 

Mediator”14; 

2. kemudian, mediasi berlangsung dengan batas waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal terbitnya “penetapan perintah untuk 

melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator” (penetapan yang sama seperti 

dalam nomor 1)15; 

 

Dalam tahap “Mediasi” ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

Para Pihak, yakni: 

 

 

 
12 ibid., Pasal 20 ayat (5). 
13 ibid., Pasal 21 ayat (1). 
14 ibid., Pasal 24 ayat (1). 
15 ibid., Pasal 24 ayat (2). 

Catatan: 

- Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu tersebut di atas dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya 

jangka waktu tersebut di atas (vide Pasal 24 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 

2016); dan 

- Perpanjangan itu diajukan oleh Mediator (atas permintaan Para Pihak) 

kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan menyertakan alasannya (vide Pasal 

24 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016). 
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1. Mediasi Bersifat Konfidensial 

Pada dasarnya, proses Mediasi bersifat tertutup, kecuali jika Para Pihak 

menghendaki lain.16 Tertutupnya mediasi dimaksudkan untuk menjaga 

kerahasiaan terkait sengketa Para Pihak. Pihak-pihak yang diperkenankan 

untuk turut menghadiri pertemuan Mediasi hanyalah: 

a. Mediator; 

b. Pihak Penggugat; 

c. Kuasa Hukum Penggugat; 

d. Pihak Tergugat; 

e. Kuasa Hukum Tergugat; dan 

f. atas persetujuan Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya, Mediator dapat 

menghadirkan seorang atau lebih Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 

atau Tokoh Adat17. 

Bagaimana dengan Panitera Pengganti? Panitera Pengganti tidak 

diperkenankan untuk menghadiri pertemuan Mediasi karena sifat kerahasiaan 

Mediasi, tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan 

Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan Mediasi.18 

2. Para Pihak Wajib Menghadiri Mediasi secara Langsung 

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi 

dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.19 Para Pihak boleh saja 

tidak menghadiri pertemuan Mediasi secara langsung, tetapi 

ketidakhadirannya itu harus didasarkan pada alasan yang sah, yakni: 

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan 

Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; 

b. di bawah pengampuan; 

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri; atau 

 
16 ibid., Pasal 5 ayat (1). 
17 ibid., Pasal 26 ayat (1). 
18Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Pengadilan tertanggal 17 Juni 2016, Pasal 6 ayat (3). 
19 Mahkamah Agung Republik Indonesia, op.cit., Pasal 6 ayat (1). 
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d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak 

dapat ditinggalkan.20 

Pertanyaan pertama, bolehkah Para Pihak yang tidak dapat hadir tersebut 

diwakili kehadirannya oleh Kuasa Hukum? Dalam hal Para Pihak berhalangan 

hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud di atas, Kuasa Hukum 

dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan 

surat kuasa khusus yang memuat kewenangan Kuasa Hukum untuk 

mengambil keputusan.21 Pertanyaan kedua, bolehkah Para Pihak “menghadiri” 

pertemuan Mediasi dengan menggunakan Konferensi Video (Video Conference) 

seperti Skype, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah 

“boleh”. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwasanya kehadiran Para Pihak 

melalui komunikasi audio-visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak 

saling melihat dan mendengar secara langsung dianggap sebagai kehadiran 

secara langsung.22 

3. Para Pihak Wajib Beriktikad Baik 

Dalam menempuh Mediasi, Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya wajib 

menempuh Mediasi dengan iktikad baik.23 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 alasan 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 Resume Perkara pihak lain; dan/atau 

 
20 ibid., Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (4). 
21 ibid., Pasal 18 ayat (3). 
22 ibid., Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (3). 
23 ibid., Pasal 7 ayat (1). 
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e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah 

disepakati tanpa alasan sah.24 

Pertanyaannya, adakah konsekuensi bagi pihak yang tidak beriktikad baik dalam 

menjalani proses Mediasi? Konsekuensi bagi pihak yang tidak beriktikad baik 

dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni: 

a. Konsekuensi bagi Penggugat 

Penggugat yang tidak beriktikad baik dalam menjalani proses 

Mediasi menerima konsekuensi berupa: 

1) gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 

verklaard) oleh Hakim Pemeriksa Perkara; dan 

2) dihukum membayar biaya Mediasi dan biaya perkara.25 

b. Konsekuensi bagi Tergugat 

Tergugat yang tidak beriktikad baik dalam menjalani proses Mediasi 

menerima konsekuensi berupa: dihukum membayar biaya Mediasi.26 Jika 

Mediasi dinyatakan “tidak berhasil mencapai kesepakatan” atau “tidak 

dapat dilaksanakan” karena Tergugat tidak beriktikad baik, pemeriksaan 

perkara tetap berlanjut. Pihak Tergugat tersebut hanya membayar biaya 

Mediasi, tidak perlu dihukum membayar biaya perkara jika: 

1) Pihak Tergugat dimenangkan dalam putusan27; atau 

2) perkaranya berupa perkara perceraian di lingkungan peradilan 

agama28. 

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kedua belah pihak secara bersama-

sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator? Dalam kondisi tersebut, 

gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa 

adanya penghukuman membayar Biaya Mediasi.29 Selain hal-hal yang telah 

disebutkan di atas, tidak adanya iktikad baik juga dapat mengakibatkan 

 
24 ibid., Pasal 7 ayat (2). 
25 ibid., Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5). 
26 ibid., Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (7). 
27 ibid., Pasal 23 ayat (5). 
28 ibid., Pasal 23 ayat (6). 
29 ibid., Pasal 23 ayat (8). 
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“Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan” atau “Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan” yang akan dijelaskan tersendiri pada tahap “Hasil Mediasi”. 

C. Tahap “Hasil Mediasi” 

Tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi 

adalah “Hasil Mediasi”. Dalam tahap ini, Mediator melaporkan hasil dari Mediasi 

kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang hasil dari Mediasi. Mendasarkan pada 

macam hasil mediasi yang dapat diperoleh, tahap “Hasil Mediasi” dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Mediasi Berhasil 

Apabila “Mediasi Berhasil”, Mediator wajib melaporkan secara tertulis 

keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan 

“Kesepakatan Perdamaian”.30 Dalam hal terjadinya “Mediasi Berhasil”, Para 

Pihak memiliki 2 (dua) pilihan, yakni: 

a. Kesepakatan Perdamaian Dikukuhkan/Dikuatkan 

Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan 

Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta 

Perdamaian.31 Agar hal tersebut dapat dilakukan, Kesepakatan 

Perdamaian yang diajukan tidak boleh memuat ketentuan yang: 

1) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 

2) merugikan pihak ketiga; atau 

3) tidak dapat dilaksanakan.32 

Apabila Kesepakatan Perdamaian yang diajukan sudah memenuhi syarat 

tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang 

untuk membacakan Akta Perdamaian.33 Perlu menjadi perhatian, 

Kesepakatan Perdamaian yang dikukuhkan/dikuatkan dalam Akta 

Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di 

Pengadilan.34 

 

 
30 ibid., Pasal 27 ayat (6). 
31 ibid., Pasal 27 ayat (4). 
32 ibid., Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2). 
33 ibid., Pasal 28 ayat (4). 
34 Ibid., Pasal 28 ayat (5). 
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b. Kesepakatan Perdamaian Tidak Dikukuhkan/Dikuatkan 

Para Pihak dapat memilih untuk tidak mengukuhkan/menguatkan 

Kesepakatan Perdamaian yang sudah mereka buat. Konsekuensi dari 

pilihan tersebut adalah: Kesepakatan Perdamaian mereka itu wajib 

memuat Pencabutan Gugatan.35 Pilihan ini lebih menguntungkan jikalau 

Para Pihak berkehendak agar hasil dari Mediasi tidak terpublikasi. 

2. Mediasi Berhasil Sebagian 

Suatu Mediasi bisa saja menghasilkan kesepakatan bersama yang “tidak 

utuh”, ada satu atau beberapa poin yang tidak disepakati bersama. 

Kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul dari kondisi tersebut dapat 

dibagi menjadi: 

a. Kesepakatan Perdamaian dengan Sebagian Pihak/Subjek 

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat 

dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak 

lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai 

pihak lawan.36 Kesepakatan Perdamaian yang timbul dari kondisi tersebut 

dibuat dan ditandatangani oleh: 

1) Penggugat; 

2) sebagian pihak Tergugat yang mencapai kesepakatan; dan 

3) Mediator.37 

Terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dimohonkan 

pengukuhan/penguatan dengan Akta Perdamaian dengan syarat: 

1) Akta Perdamaiannya tidak boleh menyangkut aset, harta kekayaan, 

dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan; dan 

2) Kesepakatan Perdamaian yang diajukan untuk dikukuhkan/dikuatkan 

dalam Akta Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: 

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

kesusilaan; 

b) merugikan pihak ketiga; atau 

 
35 ibid., Pasal 27 ayat (5). 
36 ibid., Pasal 29 ayat (1). 
37 ibid., Pasal 29 ayat (2). 
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c) tidak dapat dilaksanakan.38 

b. Mediasi Dinyatakan Tidak Berhasil 

Dalam hal Penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian Penggugat 

mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat, 

tetapi sebagian Penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak 

bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.39 

c. Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Perkara/Tuntutan Hukum  

Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari 

seluruh Objek Perkara/Tuntutan Hukum, Mediator menyampaikan 

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Perkara/Tuntutan Hukum 

tersebut kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran dari laporan 

Mediator.40 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Perkara/Tuntutan 

Hukum yang dilampirkan tidak boleh memuat ketentuan yang: 

1) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 

2) merugikan pihak ketiga; atau 

3) tidak dapat dilaksanakan.41 

Meski sudah terdapat Kesepakatan Perdamain, karena sifatnya 

“sebagian”, Hakim Pemeriksa Perkara tetap melanjutkan pemeriksaan 

terhadap Objek Perkara/Tuntutan Hukum yang belum berhasil disepakati 

oleh Para Pihak.42 Pada akhir pemeriksaan tersebut, Kesepakatan 

Perdamaian Sebagian Objek Perkara/Tuntutan Hukum yang sudah 

dilampirkan harus dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan.43 

3. Mediasi Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan 

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai 

kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa 

Perkara, dalam hal: 

 
38 ibid., Pasal 29 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2). 
39 ibid., Pasal 29 ayat (5). 
40 ibid., Pasal 30 ayat (1). 
41 ibid., Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2). 
42 ibid., Pasal 30 ayat (2). 
43 ibid., Pasal 30 ayat (3). 
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a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau  

 

b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.44 

 

Dalam hal terjadi “Mediasi Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan”, Hakim 

Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan 

pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.45 

4. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan 

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 

memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam 

hal: 

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 

berkaitan dengan pihak lain yang: 

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 

berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;  

2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak 

berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di 

persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau  

 
44 ibid., Pasal 32 ayat (1). 
45 ibid., Pasal 32 ayat (3). 

Pasal 24: 

(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

penetapan perintah melakukan Mediasi. 

(3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 7 ayat (2): 

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya dapat dinyatakan 

tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:  

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak 

menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau 

e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah 

disepakati tanpa alasan sah. 
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3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak 

berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, 

tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.  

b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat 

pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak 

menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan 

pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari 

kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.  

c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.46 

 

Dalam hal terjadi “Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan”, Hakim Pemeriksa 

Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan 

perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.47 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 ibid., Pasal 32 ayat (2). 
47 ibid., Pasal 32 ayat (3). 

Pasal 7 ayat (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 alasan 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; 
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LAMPIRAN I: 

Surat Permohonan Mediator Nonhakim untuk Ditempatkan ke dalam Daftar Mediator 
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LAMPIRAN II: 

SK Ketua Pengadilan – Penempatan Mediator ke dalam Daftar Mediator 
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