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PANGAJUAN GUGATAN KEMBALI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

DI PENGADILAN NEGERI

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung yang mewajibkan para pihak

yang berperkara di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama untuk

terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum hakim memeriksa perkara

perdata. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No.

1/2008). Dalam kaitan ini Harifin A. Tumpa selaku Ketua Mahkamah Agung RI.

menyatakan: “Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat Indonesia memiliki

paradigma berpikir bahwa fungsi pengadilan adalah menyelesaikan perkara

perdata hanya dengan cara memutus, sebab itu Mahkamah Agung RI melalui

Perma No. 1/2008 berusaha mengubah paradigma berpikir ini dengan

memperkuat fungsi mendamaikan para pihak dalam perkara perdata”.1

Pada dasarnya, pola-pola penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki

akar yang cukup kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Akan tetapi, karena

perubahan-perubahan masyarakat dan pendidikan hukum masa lampau yang lebih

mengorientasikan lulusan pendidikan hukum untuk melihat litigasi sebagai cara

penyelesaian yang utama, maka cara-cara- penyelesaian sengketa melalui mufakat

tidak memperoleh kajian akademik yang cukup dan secara perlahan-lahan

dilupakan.

1Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,
Rajawali Pers, Jakarta, h. v.



Harifin A. Tumpa menyatakan bahwa “Dalam sistem hukum bangsa-

bangsa lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Australia, dan Singapore,

mediasi telah diintegrasikan dengan cukup baik, tidak saja sebagai cara

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam

sistem peradilan”.2 Pengintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan di banyak

negara adalah sebagai upaya untuk mengatasi masalah penumpukan perkara dan

mencegah pemborosan sumber daya peradilan karena jika perkara diselesaikan

melalui mediasi, para pihak tidak perlu menempuh upaya hukum banding atau

kasasi.

Sengketa dalam beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia telah tumbuh

minat di kalangan akademisi dan praktisi hukum terhadap mediasi sebagai salah

satu cara penyelesaian sengketa sejalan dengan adanya pengaturan penggunaan

mediasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Politik hukum di

Indonesia yang mendorong penggunaan mediasi sebagai salah satu cara

penyelesaian sengketa telah pula mewarnai kurikulum pendidikan hukum.

Beberapa Fakultas Hukum di Indonesia telah menawarkan kepada mahasiswa

mata kuliah Alternatif Menyelesaian Sengketa atau Pilihan Penyelesaian

Sengketa.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-

kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan

oleh mereka yang tengah bersengketa:3

2Ibid., h. vii.
3Laurence Boulle, 1996, Mediation:Principles, Process, Practice, Butterworths, Sydney, h.

35-41.



Pertama, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam

peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau

keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti

halnya dalam proses litigasi. Dalam literatur sering disebutkan bahwa keluwesan

atau fleksibilitas dari proses mediasi dibandingkan dengan proses litigasi,

merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat

dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap

dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.

Dalam litigasi, pihak tergugat selalu menyerang gugatan penggugat

dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan aspek formal dari surat gugatan,

misalnya gugatan kabur, posita tidak mendukung petitium atau pengadilan tidak

berwenang, sementara pokok perkara belum menjadi perhatian. Selain itu, dalam

sengketa yang melibatkan banyak pihak (multiparties), jika hanya beberapa pihak

saja yang sepakat atas hasil perdamaian, sementara satu atau beberapa pihak lain

tidak sepakat, maka perdamaian tetap dapat berlangsung antara para pihak yang

menyetujui hasil kesepakatan perdamaian. Di Belanda, dalam sebuah sengketa

yang melibatkan dua atau lebih masalah, kesepakatan perdamaian dapat dicapai

hanya untuk masalah-masalah tertentu, sedangkan sisa masalah yang tidak dapat

disepakati, penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk diputus sehingga di

Belanda dikenal kesepakatan perdamaian penuh (full agremeent) dan kesepakatan

perdamaian sebagian (parttly agreement).4

4Bert Niemeiyer dan Matcheld Pel, 2005, Court-Based Mediation in the Netherlands:
Research, Evaluation and Future Expectations, Penn State Law Review, h. 351-352.



Kedua, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau

rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri

proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenakan untuk menghadiri sidang

sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya

tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan

masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa. Sebaliknya, jika

sengketa dibawa ke proses litigasi atau Pengadilan, maka secara hukum sidang-

sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan

perintah ketentuan undang-undang.

Ketika masih berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 2/2003),

proses mediasi untuk kasus-kasus “sengketa publik”, yaitu sengketa-sengketa

lingkungan, pertanahan, hak asasi manusia, produsen dan konsumen wajib terbuka

untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar dalam sengketa-sengketa yang melibatkan

kepentingan orang banyak, masyarakat dapat memperoleh pembelajaran dari

proses mediasi dan juga untuk menjamin berlangsungnya mediasi yang bermutu

dan adil. Namun, dalam Perma No. 1/2008 yang mencabut berlakunya Perma No.

2/2003 tidak lagi mengenal istilah “sengketa publik”, sehingga pada asasnya

proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan

mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.

Ketiga, dalam proses mediasi, pihak materiil atau prinsipal dapat secara

langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk

mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-



masing. Prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar

belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses

mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari

yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-

bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat

dalam beracara di persidangan pengadilan.

Keempat, para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai

aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga

aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam

proses litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang

akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan

demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu

pihak bersedia memenuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat,

ataupun situasi sebaliknya terdapat bukti kuat adanya keterlambatan pembayaran,

namun pihak berpiutang tetap bersedia menjadwalkan ulang kewajiban

pembayaran demi hubungan bisnis yang baik di masa depan.

Dalam sengketa-sengketa tertentu, misalnya sengketa lingkungan hidup,

sering kali berkaitan dengan berbagai aspek, tidak saja aspek hukum, tetapi juga

aspek ekonomi, sosial, dan teknologi. Proses pengadilan tidak dirancang atau

dibangun untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan multiaspek seperti itu,

tetapi lebih fokus pada aspek hukum semata. Sebaliknya, mediasi karena

keluwesan dan sifatnya yang mufakat dapat digunakan untuk membahas berbagai

sisi sebuah sengketa.



Kelima, sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif

mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (win-

win solution). Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan

penyelesaian menang-kalah (win-lose solution) karena prosesnya bersifat

permusuhan dan memutus.

Keenam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif

murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di

pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang

diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan

keberatan atas hasil kerjanya sendiri. Sebaliknya, putusan pengadilan yang

merupakan produk dari berperkara di pengadilan adalah solusi yang diputus oleh

pihak lain, yaitu hakim.

Putusan itu pasti memenangkan dan memuaskan satu pihak, tapi pasti

mengalahkan dan mengecewakan pihak lainnya. Oleh sebab itu, pihak yang kalah

akan selalu mengajukan perlawanan hukum berupa banding atau kasasi dan

bahkan Peninjauan Kembali (PK). Proses banding, kasasi, dan PK pasti memakan

waktu dan memerlukan biaya. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang

secara empiris membuktikan bahwa mediasi lebih murah dan tidak makan waktu

dibandingkan litigasi, tetapi di Amerika Serikat telah ada sebuah penelitian yang

membuktikan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang murah

dan hemat waktu.5

5Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, 1987, Dispute Resolution and Lawyers, West
Publishing Co., St Paul Minn., h. 88.



Bertalian dengan mediasi di Pengadilan Negeri, apabila para pihak telah

bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya melalui mediasi, maka

mediator merekomendasikan kepada hakim pemeriksa perkara yang diajukan para

pihak membuatkan akta perdamaian, namun dalam beberapa perkara terhadap

akta perdamaian tersebut bisa saja salah satu pihak tidak memenuhi isi putusan

dalam akta perdamaian dan para pihak mengajukan gugatan kembali dalam pokok

perkara yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan 2

(dua) rumusan masalahnya, yaitu:

1.2.1 Apakah pengadilan dapat mengadili gugatan yang telah diselesaikan

melalui mediasi di Pengadilan?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum pada mediasi yang sudah disepakati oleh para

pihak dalam akta perdamaian apabila salah satu pihak mengajukan gugatan

perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk menganalisis kewenangan pengadilan untuk mengadili gugatan

yang telah diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan.

1.3.2 Untuk menganalisis akibat hukum pada mediasi yang sudah disepakati

oleh para pihak dalam akta perdamaian apabila salah satu pihak

mengajukan gugatan perdata.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1.4.1.1 Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum

khususnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

1.4.1.2 Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum

khususnya mengenai kekuatan hukum dan kepastian hukum atas akta

perdamaian mediasi di pengadilan.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mediator dan

para pihak yang berperkara dan juga berbagai kalangan yang menaruh

perhatian terhadap perkaranya.

1.4.2.2 penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi/

sumbangan pemikiran bagi semua pihak, untuk menyelesaikan

perkaranya, karena perkara-perkara hukum merupakan perkara yang

hendaknya diselesaikan dengan cepat dan tepat yang menghasilkan win-

win solution.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris ”mediation”, yang artinya

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau



penyelesaian sengketa penengah.6 Mediasi merupakan proses negosiasi

penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja

bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai

suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan

para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan

sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator

untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.7

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang

bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang

yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk

mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan

tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang

bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad

baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui

jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka

sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada

mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk

penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak

yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.8

6Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Citra Aditya
Bakti, Bandung, h. 79.

7Gary Goodpaster, 1993, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, h. 241.

8Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  Suatu
Pengantar, Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, h. 34-45



Menurut John W Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana

seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak,

sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami

dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu

perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.9 Dari definisi tersebut di atas

dapat diketahui bahwa mediator dianggap sebagai kendaraan bagi para pihak

untuk berkomunikasi. M. Yahya Harahap secara lebih spesifik menjelaskan apa

yang dimaksud mediasi sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antar
pihak yang berperkara,

2. Perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang
berkedudukan dan berfungsi Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak
memihak (imparsial) dan, berfungsi sebagai pembantu atau penolong
(helper).10

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat

diidentifikasikan unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;

b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang
disebut mediator;

c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu
para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat
diterima para pihak.11

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung

pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus

merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat

ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun

9John W. Head, 1997, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, h. 42
10M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 244.
11Takdir Rahmadi, op.cit., h. 12.



oleh lebih dari dua pihak (multiparties). Penyelesaian dapat dicapai atau

dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu.

Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai

penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadlock, stalemate).

Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi.

Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan

hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa

karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah

selalu tidak puas.

1.6.2 Konsep Peradilan Yang Efektif

Pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem

peradilan yang tidak efektif (ineffective) dan tidak efisien (infficient).

Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang

dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung. Mulai dari banding, kasasi,

dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi

dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai verzet dan derden

vetzet. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Memasuki gelanggang forum

pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara

(adventure unto the unknown). Padahal, masyarakat pencari keadilan

membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau

informal procedure and can be put into motion quickly.12

12Ibid., h. 229.



Berbagai sistem yang lebih efektif, banyak diajukan pada masa belakangan

ini, antara lain dapat dilihat pada uraian berikut: yakni mengintegrasikan Sistem

Manajemen dalam peradilan. sistem ini diajukan oleh suatu panitia yang diketuai

Lord Hailsham. Sistem ini mencoba menggabungkan atau mengintegrasikan

manajemen ke dalam si peradilan dengan pokok-pokok pikiran:

a. One Court Entry System: Dimaksudkan unified court system yang disebut
one court system, bertujuan mengintegrasikan country court dengan high
court. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara dipersingkat
menjadi satu tingkat.

b. Full Pre-trial Disclosure: Pada saat mengajukan gugatan, penggugat
harus sekaligus melengkapi atau melampirkan alat bukti. Begitu juga
pada saat tergugat mengajukan jawaban, harus dibarengi dengan
pembuktian. Dengan demikian, tahap proses pembuktian dipersingkat.
Karena dengan sistem ini, sebelum sidang dimuiai, hakim sudah
mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan. Persidangan
cukup memeriksa hal-hal tertentu saja, tidak lagi bertele-tele memasuki
tahap replik dan duplik.

c. Timetable Program: Sejak penerimaan berkas perkara, hakim wajib
membuat program jadwal sidang sejak awal, yang mesti ditaati oleh para
pihak dengan ancaman, pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya
pihak yang ingkar hadir.

d. Extra Hour’s Sitting per Day: Penambahan jam pemeriksaan sidang
ekstra setiap hari sesuai dengan kebutuhan penyelesaian, dikaitkan
dengan program jadwal sidang yang ditentukan dalam timetable, dengan
imbalan uang lembur.

e. In Court Arbitration System: Penggabungan arbitrase dengan pengadilan.
Apabila para pihak setuju, hakim bertindak sebagai arbiter, putusan yang
dijatuhkannya merupakan putusan arbitrase (Arbiteral Award), yang
langsung final and binding. Mungkin dalam pembaruan hukum acara,
ada beberapa sistem yang dapat diambil dari pernikiran tersebut, seperti
full pre-trial disclousure dan timetable program.13

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidak langsung diperiksa

melalui proses litigasi, tetapi lebih dahulu diperiksa dan diselesaikan melalui

proses arbitrase, yang bertindak sebagai arbiter, salah seorang hakim yang

bertugas di Pengadilan Negeri yang bersangkutan, penyelesaian melalui arbitrase

13Ibid., h. 230-231.



bersifat memaksa (compulsory): mau tidak mau para pihak yang beperkara mesti

taat mengikuti prososi penyelesaian melalui arbitrase, itu sebabnya disebut juga

compulsory arbitration system, oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai

arbiter, mesti mengambil dan menjatuhkan putusan dalam bentuk putusan

arbitrase.14 Putusan yang dijatuhkan arbiter dalam sistem court connected

arbitration bersifat alternatif:

1) Bila disetujui para pihak, putusan langsung final and binding, tertutup
upaya banding serta langsung memiliki kekuatan eksekutorial.

2) Bila tidak disetujui para pihak maka putusan yang dijatuhkan dengan
sendirinya batal derni hukum (null and void), dan putusan dianggap tidak
pernah ada (never existed), dengan demikian, perkara mentah kembali
dan untuk seterusnya diperiksa melalui proses litigasi.15

Memperhatikan sifat final dan kekuatan mengikat digantungkan pada

persetujuan kedua belah pihak yang beperkara, putusan yang dijatuhkan arbiter

dalam sistem ini disebut: (a) pre-trial settlement, (putusan praperadilan); atau (b)

mandatory and nonbinding.16

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian hukum ini peneliti akan meneliti peraturan perundang-undangan

dan bahan kepustakaan.

14Ibid.,h. 232.
15Ibid.
16Ibid., h. 233.



1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan,

maka dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan

pendekatan konseptual (conceptual approach).

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang merupakan, “Penelitian yang dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani”.17 Dalam pendekatan ini peneliti

berusaha memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan isu

hukum yang dihadapi.18

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) adalah “Pendekatan yang

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi

hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi”.19 Dengan demikian peneliti akan

mempelajari doktrin-doktrin hukum penyelesaian sengketa dan alternatif

penyelesaian sengketa.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

17Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 93.
18Ibid., h. 96.
19Ibid., h. 95.



1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Burgelijk Wetboek voor Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

d. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum khususnya hukum mediasi, kamus-kamus hukum, tesis-

tesis, disertasi-disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan hukum

mediasi serta literatur-literatur lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

dapat diuraikan sebagai berikut, begitu isu hukum ditetapkan peneliti melakukan

penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang

dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-

undangan, sebab itu peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan isu yang dikaji. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan

konseptual maka peneliti juga menggumpulkan buku-buku hukum yang

mengandung konsep-konsep hukum tentang mediasi, kemudian dilakukan di

interpretasi, disistematisasi, dianalisis dan disimpulkan.



1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Pada

analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap

bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi atas bahan-bahan hukum

tersebut sesuai dengan permasalahan yang diajukan yakni perkara mediasi,

kemudian disistematisasi, ditafsirkan, dianalisis dan disimpulkan guna menjawab

isu hukum yang sedang dikaji. Berdasarkan identifikasi masalah hukum yang

akan dikaji tersebut peneliti akan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dan menerapkanya pada isu hukum tersebut,

sehingga diperoleh jawaban terhadap isu hukum yang diajukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penyusunan rancangan tesis ini terdiri atas 4

(empat) bab dan masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yakni diuraikan

sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II kewenangan pengadilan untuk mengadili gugatan yang telah

diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan. Dalam bab ini akan diuraikan

mengenai kompetensi penyelesaian sengketa oleh pengadilan negeri; dan mediasi

di Pengadilan Negeri.

Bab III akibat hukum pada mediasi yang sudah disepakati oleh para pihak

dalam akta perdamaian apabila salah satu pihak mengajukan gugatan perdata.



Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kekuatan hukum kesepakatan para pihak;

dan kekuatan hukum akta perdamaian.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab

sebelumnya, selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan diberikan saran.


