
MEDIASI 

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 



PELAKSANAAN MEDIASI 

 TAHAP-TAHAP MEDIASI 

 
- Sebelum acara mediasi atau 
pertemuan dengan para pihak 

- Setelah acara mediasi atau 
pertemuan dengan para pihak 

- Tahap menyusun kesepakatan 
perdamaian 



SEBELUM ACARA MEDIASI ATAU 
PERTEMUAN DENGAN PARA PIHAK  
1. Pelajari materi surat gugatan, apakah mengenai PMH (Perbuatan Melawan 

Hukum) atau Wanprestasi atau Perceraian. 

2. Lihat siapa para pihaknya (jabatan, pekerjaan/profesi, usia, tempat tinggal, juga 
apakah pihaknya tunggal atau banyak, baik Penggugat maupun Tergugat ). 

3. Tentukan hari dan waktu mediasi yang pertama. 

4. Buat perencanaan seperti Court Calender untuk tahap-tahap selanjutnya, oleh 
karena Mediasi dibatasi 30 (tiga puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 30 (tiga 
puluh) hari kerja lagi. 

5. Segera dilakukan panggilan kepada para pihak untuk hadir. 

6. Siapkan buku tersendiri atau kertas-kertas/alat-alat tulis untuk mencatat selama 
melakukan mediasi, tidak lupa siapkan tisu. 

 



SETELAH ACARA MEDIASI ATAU 
PERTEMUAN DENGAN PARA PIHAK  
1. Sapa dan salami satu persatu baik Penggugat dan Tergugat, demikian juga 

apabila para pihak banyak, juga jangan lupa untuk tersenyum, kenali juga 
Penasihat Hukumnya atau prinsipal. 

2. Bertanyalah tentang identitas masing-masing pihak baik nama, jabatan, 
pekerjaan dan tempat tinggal (hal ini penting sebab barangkali selama ini 
mereka ada yang tidak pernah diperhatikan atau didengar suara atau 
kepentingannya, bisa juga untuk meredakan emosi atau sakit hati yang ada pada 
pribadi-pribadi orangnya). 

3. Berikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak, tunjukkan tidak ada 
perbedaan atau keberpihakan, jaga selalu untuk kontak mata dengan mereka 
supaya mereka merasa terperhatikan. 

4. Mulailah diberi penjelasan aturan-aturan selama mediasi berlangsung (misal : 
tidak boleh bicara sendiri-sendiri dan hargai satu sama lain, tidak boleh debat 
kusir kecuali adu argumentasi, telepon genggam dinonaktifkan atau disilent)  

 



5. Jelaskan secara gamblang kedudukan kita sebagai Mediator, apa arti 

mediasi, supaya jangan memanggil kita dengan Pak/Bu Hakim atau 

Yang Mulia, cukup panggil Pak/Bu (Nama) atau Pak/Bu Mediator). 

Kepentingan kita adalah menjembatani kepentingan semua pihak, 

mencari solusi terbaik agar para pihak menjadi lebih tenang 

6. Berilah harapan sehingga para pihak percaya kepada Hakim 

Mediator bahwa perkara ini akan selesai dengan akhir yang 

menggembirakan (happy ending) 

7. Mulailah bertanya tentang materi gugatan, dipersilahkan terlebih 

dahulu kepada Penggugat atau Penasehat Hukumnya atau saling 

melengkapi, kemudian hak yang sama dipersilakan bicara kepada 

Tergugat atau Penasehat Hukumnya. Ingatkan jangan 

interupsi/menyanggah langsung sampai pemaparan selesai agar 

tidak terjadi debat kusir (selingi dengan candaan, untuk meredakan 

ketegangan diantara kedua belah pihak) 

 

 



8. Jadilah pendengar yang baik, sebab para pihak ternyata 

membutuhkan orang untuk mendengar, bisa jadi selama bertahun-

tahun memendam rasa marah, benci, dendam campur jadi satu, kita 

kadang bertindak sebagai seorang psikolog atau Pak RT mendengar 

keluh kesah, kalau dalam perkara perceraian biasanya salah satu 

pihak, biasanya kaum wanita/ istri itu menangis, maka tidak salah 

siapkan tisu, biarkan mengeluarkan semua uneg-uneg dalam hatinya  

9. Bisa juga diadakan kaukus atau pertemuan dengan salah satu pihak 

dalam ruang tersendiri sementara pihak lain dipersilahkan keluar 

ruangan, tetapi harus ada persetujuan dan sepengetahuan dengan 

pihak lawannya, disepakati bisa hari itu atau hari lain (hal ini 

bertujuan barangkali ada pembicaraan yang malu dikemukakan 

secara terbuka didepan lawannya, ada hal-hal yang selama ini 

tersembunyi). 

 

 



10. Mediator sebagai penengah sehingga apa yang menjadi maksud dan 

tujuan dari salah satu pihak harus bisa menyimpulkan intinya 

kemudian disampaikan atau diperhalus kepada pihak lawannya  

11. Mediator harus mempunyai solusi/alternatif penyelesaian masalah 

berupa win-win solution lalu tawarkan kepada para pihak apakah 

setuju ataukah mereka sendiri juga mempunyai solusi untuk 

dikemukakan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa 

kalah atau terbebani atau disingkirkan, bisa juga mendapatkan hak 

sesuai dengan porsi atau tanggungjawabnya, jadi tidak harus sama 

haknya. 

 

 



BENTUK-BENTUK WIN-WIN SOLUTION 

 Apabila perkara PMH atau sengketa tanah, tawarkanlah “bagaimana jika tanah dijual kemudian 

hasilnya dibagi atau dijadikan usaha bersama (join) dalam bentuk perusahaan atau tanah 

pertanian ataukah villa daerah wisata atau restoran/ café, atau alternatif lain “bagaimana bila 

salah satu pihak menerima konpensasi dan bersedia meninggalkan tanah dan menyerahkan 

tanah obyek sengketa tersebut atau sekedar tali kasih (uang kerahiman); 

 Apabila perkara wanprestasi atau utang-piutang baik antar pribadi ataukah Bank melawan 

nasabah/debiturnya sendiri, juga pada Gugatan Sederhana (GS), maka solusinya adalah : 

tawarkan agar angsuran/cicilan diperkecil pada setiap bulannya dan jangka waktu penyelesaian 

angsuran tersebut bisa diperpanjang (reschedul utang) atau penjadwalan  utang kembali. 

 Apabila perkara perceraian, solusinya adalah masing-masing pihak agar saling mengalah, 

mengurangi sifat yang keras, tidak mabuk, melepas selingkuhan/pacarnya, kembali mencintai 

istri dan anak-anaknya, mau memberi nafkah keluarganya dsb. 

 Apabila perkara sengketa Harta Bersama/Gono-Gini, solusinya adalah harta dibagi dua sama, 

separuh-separuh, atau sebagian harta direlakan diberikan kepada istri baik rumah atau mobil 

dan peralatan rumah tangga. 



TAHAP MENYUSUN KESEPAKATAN 
PERDAMAIAN 
 Setelah kedua belah pihak bersedia dan mau berdamai, tahap selanjutnya adalah 

menyusun Surat Kesepakatan Perdamaian, yang berisi hal-hal yang disepakati 

oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat). 

 Ada kemungkinan di belakang hari ada salah satu pihak yang mengingkarinya 
atau tidak mau/lalai memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) 
terhadap apa yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut, maka untuk 
mengantisipasi hal tersebut harus ada klausul/ pasal yang mengatur upaya paksa 
berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar melakukan 
eksekusi dan menyita selanjutnya dilakukan lelang di KPKNL. 

 Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh pihak Penggugat dan 
pihak Tergugat serta Mediator, maka segera diajukan kepada Majelis Hakim 
Pemeriksa untuk diputus dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading), hal 
tersebut sama saja dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
mempunyai kekuatan Eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan untuk 
memenuhi hak dari salah satu pihak yang merasa dirugikan 



CONTOH-CONTOH KEBERHASILAN MEDIASI 

 Keberhasilan Mediasi di 
Tahun 2016 

 Keberhasilan Mediasi di 
Tahun 2017 

 Keberhasilan Mediasi di 
Tahun 2018 

 Keberhasilan Mediasi 
Sebelum Mengikuti 
Diklat Sertiifikasi 
Mediasi 



KEBERHASILAN MEDIASI DI TAHUN 
2016 

Berhasil mendamaikan 10 (sepuluh) perkara, akan tetapi ada 2 (dua) perkara  : 

• Perkara pertama, obyek sengketanya di Pelabuhan Lembar berupa Bengkel 
Kapal yang investornya orang asing, dimana obyek sengketa berupa tanah 
bersinggungan dengan obyek sengketa dalam perkara perdata lain yang 
sedang dilakukan proses Eksekusi yaitu dalam tahap anmaning.  

• Perkara kedua, sengketa tanah yang obyeknya berada di daerah wisata Gili 
Trawangan,  oleh karena ada permasalahan yang dikhawatirkan akan timbul 
orang lain yang merasa mempunyai tanah sengketa tersebut, maka kedua 
perkara tersebut dinyatakan gagal dan kami serahkan kepada Majelis Hakim 
Pemeriksa,  

sehingga, keberhasilan mediasi pada akhirnya berjumlah 8 (delapan) perkara 



FOTO MEDIASI YANG DINYATAKAN GAGAL 



FOTO MEDIASI YANG BERHASIL 

Perkara PMH Perkara PMH 



Perkara PMH 

Perkara 

Perceraian 



Perkara 

Wanprestasi 

Perkara 

Perceraian 



Perkara Harta 

Bersama (Gono Gini) 

Perkara PMH 



KEBERHASILAN MEDIASI DI TAHUN  
2017 

 Berhasil mendamaikan 6 (enam) perkara, akan tetapi ada 1 (satu) perkara, yaitu perkara 

PMH dimana Kepala Rumah Sakit Islam (RSI) dan Kantor BPJS digugat oleh pasiennya 

dengan alasan tidak dilayani sesuai dengan jaminan kesehatan yang dimilikinya, kami 

sebagai Mediator yang ditunjuk menyarankan dan memberikan solusi agar diberikan uang 

kerahiman saja dan Penggugat dan Tergugat 1, yaitu Kepala Rumah Sakit Islam (RSI) setuju, 

akan tetapi pihak Dokter Kepala Kantor BPJS menolak, kemudian kami dipanggil Diklat ke 

Bogor. Dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya menyatakan gagal 

mediasinya perkara tersebu. 

 Setelah kembali dari Diklat ternyata Dokter Kepala Rumah Sakit Islam (RSI) akhirnya   

bersedia menanggung biaya uang kerahiman tersebut dan terjadi kesepakatan, dan 

selanjutnya perkara dicabut. 



Pekara Gugatan 

Sederhana (G S) 

Pekara Perceraian 

FOTO MEDIASI YANG BERHASIL 



 

Pekara  Wanprestasi 

(Nasabah ><Bank 

Syariah ) 

 

Perkara PMH  

 



Pekara PMH 

Pekara Perceraian 



KEBERHASILAN 
MEDIASI DI TAHUN 
2018 

 Berhasil mendamaikan 3 (tiga) perkara, 
yaitu : 

1. perkara PMH 

2. perkara Sengketa Harta Bersama 

3. perkara GS antara BRI melawan 
nasabah/ debiturnya. 



FOTO MEDIASI YANG DINYATAKAN BERHASIL 

Perkara Gugatan Sederhana 

(BRI >< Debitur) 

Perkara Harta Bersama 

(Gono-Gini) 
Perkara PMH 



FOTO PENELITIAN (RISET) DARI LITBANG, UNIVERSITAS PADJAJARAN, 
PROFESSORSHIP UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN MONEV, MAHKAMAH 
AGUNG & EU UNDP SUSTAIN 

MONEV MA+EU UNDP SUSTAIN 



DOSEN-DOSEN UNDIP DOSEN UNPAD 



Dokter Kepala 

RSI+Dokter Kepala 

BPJS melawan 

Pasien 

Tim LITBANG 

PUSDIKLAT  MA 



KEBERHASILAN MEDIASI SEBELUM 
MENGIKUTI DIKLAT SERTIIFIKASI MEDIASI 
Pernah mencapai keberhasilan mediasi sewaktu bertugas di PN Curup, Bengkulu pada tahun 2011: 

  Dalam perkara PMH antara pemilik kendaraan melawan Kejaksaan Negeri Curup dalam hal 

barang bukti berupa sebuah mobil bukanlah milik dari terdakwa perkara Narkotika, yang mana 

menurut Undang-undang Narkotika yang lama bahwa alat atau barang yang dirampas untuk 

barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad  baik, pemilik dapat mengajukan keberatan 

terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan 

 Selanjutnya sebagai Mediator kami mengungkapkan bahwa pernah ada perkara yang serupa dan 

permohonan Penggugat dikabulkan, dan menyarankan juga resiko atau konsekuensi secara 

hukum apabila perkara diteruskan, dan Tergugat dipersilakan berpikir dan mempertimbangkan 

untung-rugi secara logika kemudian akhirnya setuju dan berujung perdamaian. 






