
 

 

ANALISIS YURIDIS LEGAL DRAFTING  

TERHADAP PERMA NO 1 TAHUN 2016 

TENTANG MEDIASI 

 SKRIPSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

WASDAD SANTOSO 

210112076 
 

Pembimbing: 

DEWI IRIANI, MH 

NIP.198110302009012008 

 

JURUSAN AHWALUS SAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 

2018 



 

 

ABSTRAK 

Santoso, Wasdad NIM: 210112076, 2018, Analisis yuridis legal darfting terhadap 

Perma No 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, Skripsi, Jurusan Ahwalu 

Sakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, Pembimbing Dewi Iriani, M.H 

Kata kunci: Analisis,legal drafting, Perma No 1 Tahun 2016 

 

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Proses Pelaksanaan Mediasi di 

pengadilan merupakan salah satu komponen subtansi hukum. Komponen subtansi ini 

dapat memberikan kepastian terhadap para pihak yang bersengketa untuk menemukan 

jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Pada dasarnya pelaksanaan Mediasi 

sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi. 

Oleh karena itu, Penulis ingin membahas Analisis yuridis legal drafting 

terhadap perma Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Adapun rumusan masalah 

sebagai berikut, 1) Bagaimana Analisis yuridis legal drafting terhadap perma Perma 

No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di tinjau dari teori sumber hukum materil? 2) 

Bagaimana Analisis yuridis legal drafting terhadap perma Perma No 1 Tahun 2016 

tentang mediasi ditinjau dari teori sumber hukum formal?.  

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode 

penelitian library research (kajian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan 

mengkaji buku-buku yang ada kaitanya dengan skripsi ini yang diambil dari 

kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan 

permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang 

sesuai. 

Dari analisis yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan.1) Dasar 

hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu 

Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah 

musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 

1945.  Istilah perdamaian digunakan bersamaan dengan istilah mediasi karena pada 

dasarnya proses mediasi mengacu pada proses perdamaian sebagaimana yang 

diamanatkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan. Terbitnya undang-undang PERMA tersebut merupakan hasil dari asas-

asas sumber hukum yang disusun oleh lembaga peraturan perundang-undangan 

(legaldrafting). Ditinjau dari sumber hukum materil, PERMA tersebut adalah undang-

undang yang mengandung unsur-unsur hukum materil yaitu berdasarkan sejarah, 

filsafat dan sosiologi. 2) Selain mengandung unsur-unsur sumber hukum materil, 

mediasi juga termasuk bagian dari hukum formal, dimana dalam pengertiannya 

sumber hukum formal adalah suatu hukum yang diambil dari Undang-undang, 

Kebiasaan dan Traktat. Sumber hukum formal mengacu kepada rumusan peraturan 

tertentu, untuk ditaati, mengikat hakim dan penegak hukum, di dalam kehidupan 

sehari-hari persetujuan dibuat dua orang atau lebih tentang suatu masalah.  



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan putusan hakim melalui 

proses pembuktian di persidangan masih menjadi pilihan banyak kalangan di 

indonesia. Dengan kata lain, produk hukum berupa putusan hakim adalah sesuatu 

yang oleh banyak kalangan masyarakat kita dianggap sebagia pilihan yang 

meyakinkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara 

para pihak di masyarakat. 

Selain itu jalur litigasi, dalam ranah  penyelesaian sengketa juga dikenal jalur non 

litigasi antara lain negosisai, mediasi, konsilisasi, dan arbitrase. Dalam tataran 

wacana semenjak beberapa tahun terakhir lembaga tersebut di atas cukup ramai 

dibicarakan khususnya dalam berbagai seminar maupun bahan diskusi ilimiah di 

berbagai universitas. Tetapi sampai saat ini kebanyakan masyarakat umum, 

khususnya yang sedang bersengketa masih belum menganggap penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan sebagai sebuah pilihan yang menarik.
1
 

Penyebabnya adalah karena dikalangan masyarakat pada umumnya jalur 

penyelesaian nonlitigasi belum begitu dikenal secara mendalam. Kalaupun ada 

yang mengenal hal tersebut tidak terlalu mendalam dan belum mampu mengubah 

pandangan bahwa jalur litigasi adalah jalur yang lebih dipilih karena secara 

institusional jalur litigasi adalah lembaga yang disediakan oleh negara. 

Keberadaan negara di belakang institusi litigasi adalah faktor yang sangat penting 

bagi masyarakat berkaitan dengan pandangan yang banyak dipercaya oleh 

masyarakat kita, yaitu segala yang berhubungan dengan negara lebih kuat dan 

terjamin. 

Selama dekade terakhir jalur litigasi adalah jalur yang lebih dikenal dalam praktik 

hukum. Jadi meskipun jalur nonlitigasi sudah dikenal cukup lama tetapi hal 

tersebut masih beredar dikalangan tertentu misalnya kaum intlektual dan praktisi 

                                                           
1
 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa (Bandung: PT CITRA ADITYA, 

2013), 103. 



 

 

hukum. Yang lebih banyak menjadi pilihan adalah proses persidangan yang di 

dalamnya ada proses pembuktian dan berakhir dengan sebuah putusan hakim.
2
 

Hal yang patut dan perlu dicermati adalah lembaga perdamaian atau 

dading. Tentang konsep dading bisa kita temukan dalam pasal 130 HIR/ Pasal 154 

RBg. Di dalam Pasal tersebut diatur bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan 

dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua sidang berusaha untuk 

mendamaikan sengketa yang terjadi. Bila perdamaian disepakati maka dibuatlah 

akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan biasa. 

Pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim kepada para pihak yang bersengketa 

senantiasa dilaksanakan dalam tiap persidangan. Tetapi pada dasarnya tawaran 

damai tersebut akhirnya hanya menjadi formalitas belaka. Hanya sekedar untuk 

melaksanakan dan melawati prosedur perundang-undangan. Hal tersebut tentu saja 

belum cukup ideal mengingat sebenarnya amanat undang-undang sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal HIR 130/154 RBg. Adalah usaha aktif dari hakim agar 

berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Fenomena tersebut menjadi 

perhatian utama  dalam Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang menghasilkan kesimpulan yaitu menjadi titik tolak 

terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
3
 

Keberadaan Sema No 1 Tahun 2002 tersebut tidak berumur panjang, karena pada 

tanggal 11 september 2003 Sema No 1 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. 

Sebagai gantinya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 

2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan. 

Beranjak dari anggapan bahwa Surat Edaran No. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. (Eks 

Pasal 130 HIR/RBg.) adalah belum lengkap dan oleh karena itu perlu 

disempurnakan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2003 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk 

benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian (dading) yang untuk itu disertai 

perubahan peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya penyelesaian 

sengketa melalui perdamaian. Maka di dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 yang 

                                                           
2
 Ibid., 104. 

3
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229. 



 

 

terjadi adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di 

pengadilan. 

Institusionalisasi tersebut bisa dilihat dalam pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003 “ 

semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih 

dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator ”. Jadi lembaga 

mediasi menjadi lembaga yang terintegrasi dalam lembaga peradilan tingkat 

pertama khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata.
4
 

Dari sini terlihat bahwa ada perubahan yang cukup mendasar dari SEMA No. 1 

Tahun 2002 ke Perma No. 2 Tahun 2003. Perubahan tersebut adalah dari level 

penekanan hakim untuk benar-benar menerapkan lembaga damai sekaligus 

menjadi fasilitor dan mediator menjadi institusionalisasi lembaga mediasi ke 

dalam proses beracara di pengadilan. Namun demikian, dengan berkembangnya 

pemahaman-pemahaman baru dari berbagai pihak dalam lembaga mediasi, 

tercetuslah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang mediasi, 

sebagai bukti usaha pemerintah Peradilan yang selalu meningkatkan kualitas 

hukum dalam ranah peradilan khususnya pada peraturan mediasi. 

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari Perma No. 

1 Tahun 2002 dan PERMA No. 2 Tahun 2003. Hal-hal misalnya dalam  waktu 

atau durasi mediasi dalam PERMA No. 2 tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari 

kerja maka dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja 

dan bisa diperpanjang menjadi 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak 

yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk 

bermusyawarah.  

Beberapa hal dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 yang ada dalam PERMA No. 1 

Tahun 2008 dihapus atau tidak diatur lagi misalnya sifat terbuka mediasi dalam 

beberapa jenis perkara tertentu, antara lain: 

1. Sengketa dibidang lingkungan hidup. 

2. Sengketa dibidang hak asasi manusia. 

3. Sengketa di bidang perlindungan konsumen. 

4. Sengketa di budang pertanahan. 
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5. Sengketa di bidang perburuhan.
5
 

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sifat terbuka mediasi dalam hal-hal tersebut di 

atas tidak diatur atau dihapus. Kemudian pembolehan akses bagi masyarakat untuk 

mengetahui beragam informasi yang muncul dalam mediasi (diatur pasal 1 ayat 11 

Perma no. 2 tahun 2003). Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 akses bagi 

masyarakat untuk mengetahui informasi dalam mediasi tidak diatur berarti 

masyarakat tidak diperkenankan lagi mengakses hal-hal yang berkembang dalam 

mediasi.
6
 

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 

mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan 

penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas 

dalam perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-

pengertian baru mengenai mediasi. 

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim 

pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim 

pemeriksa tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, apabila di 

ajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan 

putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan 

proses mediasi.
7
 

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya 

pemberitahuan keputusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang 

ditunjuk ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari 

mereka yang bertugas sebagi hakim pemeriksa perkara tersebut ditingkat pertama. 

Pada dasarnya, wacana mediasi yang berkembang di indonesia menempatkan 

mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out 

of court settlemen) bersama dengan negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan lain-lain. 

Tetapi dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tersebut 

tentunya mengalami perubahan. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur 
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Pasal 14 ayat 2 Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

6Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
.
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Pasal 3 ayat 3 dan 4  Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di 

pengadilan. 



 

 

Mediasi di Pengadilan memuat mengenai prosedur tata cara dan perangkat-

perangkat pelaksanaan mediasi di pengadilan.          

Hal ini tentunya menimbulkan pemahaman baru terhadap pelaksanaan mediasi 

dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016. Dengan demikian penulis tertarik 

untuk meneliti lebih dalam lagi kemudian penulis tuangkan menjadi karya ilmiah 

dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisisyuridisleggal drafting terhadap 

Perma No 1 Tahun 2016 ”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini 

adalah:  

1. Bagaimana analisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No 1 Tahun 

2016 ditinjau dari teori sumber hukum materil?                          

2. Bagaimana analisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No 1 Tahun 

2016 ditinjau dari teori sumber hukum formal? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pertanyaan di atas maka tujuan dalam pembahasan skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No 1 

Tahun 2016 ditinjau dari teori sumber hukum materiil. 

2. Untuk mengetahuianalisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No 1 

Tahun 2016 ditinjau dari teori sumber hukum formal. 

 

 

D. Manfaat penelitian 



 

 

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain: 

1. Secara teoritis   

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

khazanah pemikiran Islam tentang fenomena analisis yuridis legal drafting 

terhadap PERMA No 1 Tahun 2016 serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam 

karya yang lebih baik di masa yang akan datang. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan 

masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan 

dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa. 

E. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini, penulis menemukan pembahasan yang berbeda dalam 

titik singgung yang hampir sama diantaranya: 

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Hartanto yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan 

Agama (Kajian Sosiologi)” dalam pembahasan penelitian tersebut mengatakan 

bahwa diPengadilan Agama Magetan pelaksanaan mediasi terkesan hanya 

formalitas. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala penyebab tidak 

berjalannya pelaksanaan mediasi secara efektif dan efesien yang mana suatu 

hukum atau peraturan akan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya mempunyai 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena masalah-masalah yang 

menyangkut keefektifan suatu hukum berkaitan dengan aspek kemasyarakatan dan 

hukum itu sendiri.
8
 Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penulis 

lebih menekankan pembahasan pada analisa pelaksanaan dan permohonan dalam 

mediasi di luar dan di dalam pengadilan terhadap Perma No. 1 Tahun 2008 dengan 

Perma No 1 Tahun 2016 yang mengacu pada perbedaan-perbedaan di dalamnya. 
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Dalam skripsi yang disusun oleh Kuroinul Rojikin dengan judul “ Eksistensi 

Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Sebelum Dan 

Sesudah Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Magetan”
9
 

pada penelitian ini membahas tentang keberadaan hakam sebelum dan sesudah 

berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 di pengadilan agama, yang mana dalam 

upaya perdamaian perkara perceraian sebenarnya sudah ditentukan dalam Undang-

Undang peradilan agama terdapat pada pasal 76 ayat (2) Tahun 2009,  namun 

dengan hadirnya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi, eksistensi hakam 

mulai hilang dan sudah jarang sekali digunakan, walaupun sebenarnya perdamaian 

dari hakam telah memberikan perdamaian yang maksimal bagi pasangan suami 

isteri. Dengan demikian, terlihat perbedaan antara pembahasan yang diteliti oleh 

penulis di atas dengan penelitian penulis yang akan dibahas nanti yaitu, penulis 

lebih memfokuskan pada penganalisaan pelaksanaan mediasi terhadap PERMA 

No.1 Tahun 2016 terkait tentang hal-hal baru yang diatur dalam PERMA 2016. 

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Mashudi dengan skripsinya yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Kompetensi Hakam Dalam Menyelesaikan 

Perkara Siqaq Di Pengadilan Agama Ponorogo”
10

 menyimpulkan bahwa 

kebijaksanaan pengadilan agama ponorogo dalam mengambil syarat-syarat 

pengangkatan Hakam bila terjadi masalah shiqaq adalah sudah sesuai dengan 

hukum islam dan undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban hakam di 

pengadilan agama ponorogo dalam membantu menyelesaikan masalah siqaq sudah 

sesuai dengan hukum islam dan perundang-undangan. Adapun usaha pengadilan 

agama ponorogo dalam menyelesaikan perbedaan pendapat diantara hakamnya 

dan menyelesaikan masalah siqaq adalah tidak bertentengan dengan hukum islam 

dan undang-undang yang berlaku. Hakam dalam hal ini bisa disamakan dengan 

mediasi atau mediator. Dari kesimpulan penelitian di atas jelas terdapat 

perbedaaan dengan penelitian penulis yaitu, dalam penelitian penulis menjelaskan 

yang ditekankan pada analisa prosedur pelaksanaan mediasi di luar dan di dalam 

peradilan agama terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No 1 

Tahun 2016. 
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 Mashudi, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kopetensi Hakam Dalam 
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Rahmiyati tahun 2010 “Pandangan Hakim Mediator Terhadap 

Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Kota Dan Kabupaten Malang”. Pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kompetensi mediator bagi 

keberhasilan mediasi dan implementasi konsep keberhasilan mediator serta untuk 

mengetahui pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi. Penelitian 

ini lebih menekankan pada pandangan para hakim.
11

 Begitu juga dengan penelitian 

di atas, ada perbedaan yang mendasar dibanding dengan penelitian yang penulis 

teliti yaitu, dalam penelitian penulis lebih menekankan pada penganalisaaan pada 

pelaksanaan dan permohonan mediasi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016. 

Dengan demikian, dari karya-karya tulis yang ada, penulis belum menemukan 

penelitian yang membahas tentang Analisis yuridis legal drafting Terhadap Perma 

No. 1 Tahun 2016, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini 

layak untuk dilakukan guna menambah khazanah keilmuan dalam ilmu Hukum 

Perdata.  

F. Metode penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Jenis kajian dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan (library 

research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitanya 

dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal dari 

bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga 

diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.
12

 Dalam hal ini, penulis 

mengumpulkan literatur-literatur dari jurnal dan buku-buku dan Undang-Undang 

Peradilan Agama yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana data yang 

menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data yang diambil dari pemahaman 

konsep-konsep yang berkaitan dengan pembahasan dan bertumpuk pada hasil 

tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh atau pokok yang berbicara tentang sentral 

penulisan karya ilmiah ini.
13

 

2. Data penelitian 
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Rahmiyati, Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di 
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Hadi Sutrisno, Metode Kajian Research I, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3. 

13
 Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey, cet.2 (Jakarta: 
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Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam pembahasan penelitian 

ini adalah dengan mengadakan penelitian dengan sejumlah data yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan, maka data yang dibutuhkan meliputi 

argumen, pendapat praktisi hukum dan undang-undang Peraturan Mahkamah 

Agung yang berkaitan dengan lembaga pelaksanaan mediasi di dalam dan 

diluar Pengadilan terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 serta literatur-literatur 

yang mendukung. 

 

 

 

 

3. Sumber data 

Sesuai dengan obyek kajian skripsi yang berupa studi kepustakaan 

(Library Research),
14

 sumber data yang diperoleh dari hukum primer dan 

sekunder. 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh peneliti,yang 

dijadikan sebagai sumber utama, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang 

menyangkutpelaksanaan mediasi dalam konteks hukum perdata, berupa undang-

undang peradilan agama dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. 

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti 

sebagai bahan penjelas serta pendukung mengenai hukum primer berupa buku atau 

jurnal yang berkaitan dengan mediasi. 

4. Teknik pengumpulan data 

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode 

pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan 

sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.
15

 

 

 

5. Teknik pengolahan data  
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Adapun teknik analisa yang digunakan untuk mengolah data dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Editing, yaitu pengumpulan kembali semua data yang diperoleh dariundang-

undang peradilan agama, buku-buku tentang mediasi dan pemahaman 

praktisi-praktisi yang sesuai dengan permasalahan sehingga hasil penelitian 

mudah dipahami.
16

 

b. Organizing, yaitu data yang terkumpul disusun secara sistematis dan bentuk 

paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya serta sesuai 

dengan pembahasan.
17

 

c. Verifikasi, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian 

dengan undang-undang Peradilan Agama, Perma, sehingga diperoleh 

kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.
18

 

6. Teknik analisa data 

Sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian maka teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis isi (content analisis), yaitu teknik yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan 

dilakukan secara obyektif dan sistematik
19

. Dengan teknik-teknik data kualitatif 

yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk mendapat analisa yang tepat, 

kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari 

permasalahan yang dibahas. 

7. Sistematika pembahasan 
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Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini, sebagai 

upaya mempermudah pemahaman, maka akan diuraikan dari permulaan hingga 

akhir pembuatan penelitian ini, antara lain: 

BAB I   :PENDAHULUAN 

yaitu terdiri dari Latar belakang masalah, yang menguraikan tentang 

analisis yuridis legal drafting terhadap Perma No. 1 Tahun 2016, selanjutnya 

tentang pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta alasan diangkatnya judul 

tersebut. Rumusan masalah sebagai fokus dari penelitian ini, dilanjutkan tujuan 

penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian,dari dua 

pandangan yakni secara teoritis dan secara praktis,kemudian kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : Bab ini memuat landasan teori terkait dengan Analisis yuridis 

legal drafting terhadap Perma No. 1 Tahun 2016.  

BAB III : Merupakan pembahasan tentang analisis yuridis legal drafting 

terhadap PERMA No 1 Tahun 2016 dan paparan data dari hasil penelitian pustaka 

yang mengkaji tentang analisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No. 1 

Tahun 2016. 

BAB VI  : Merupakan hasil analisa penelitian tentang Analisis legal 

darfting terhadap PERMA No 1 Tahun 2016 

BAB V : Merupakan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI LEGAL DRAFTING 

 

A. Pengertian Legal Drafting 

Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah 

beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan 

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan 

perundangundangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, 

teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan 

penyebarluasan. Tegasnya, kegiatan legal drafting adalah dalam rangka 

pembentukan peraturan perundang-undangan.
20

 

Pengertian legal drafting secara sempit adalah penyusunan atau 

perancangan Peraturan  Perundang-undangan. Pengertian legal drafting secara luas 

adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, sebagai contoh: 

Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan, Hakim  membuat  

keputusan  Pengadilan  yang mengikat, publik Swasta membuat ketentuan atau 

peraturan privat seperti perjanjian atau kontrak,  kerjasama  dan  lainnya  yang  

mengikat  pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. 

Memahami legal drafting sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat 

(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang 

menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Secara otomatis, 

apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan 

hukum. Dan sebuah produk hukum yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman 

dan proses legal draftingyang baik. 

Dalam memahami legal drafting yang baik, landasan hukum yang harus 

 dikuasai adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 

(UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

UU No. 12 Tahun 2011 ini adalah Undang-Undang yang mengganti Undang-
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Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 (UU No. 10 Tahun 2004) 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
21

 

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang 

mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya penjelasan dalam Pasal 1 ayat (2) UU 

tersebut mengenai Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan 

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
22

  

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk 

suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan 

perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. 

Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formil dan asas-

asas yang materiil.  

Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas (beginsel van 

duideleijke doelstelling, asas organ atau lembaga yang tepat atau beginsel van het 

juiste organ), asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheid beginsel), asas 

dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid), asas konsensus (het 

beginsel van consensus).
23

  

Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang 

terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologien 

duidelijke systematiek), asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de 

kenbaarheid),asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijk-

heidsbeginsel), asas kepastian hukum (hetrechtszekerheids beginsel), 
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asaspelaksanakan hokum sesuai keadaan individual (het beginsel van 

deindividuele rechtbedeling).
24

 

Dalam wacana lain, membentuk   Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

yang baik, yang meliputi: 

1. Asas Formil 

a. Asas kejelasan tujuan: setiap Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan 

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: setiap jenis Peraturan 

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.  Peraturan 

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan  atau batal demi hukum 

apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.  

c. Asas kesesuaian   antara jenis, hierarki danmateri muatan: adalah 

bahwadalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- 

benar memperhatikan  materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan.  

d. Asas dapat dilaksanakan: setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yuridis.  
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e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap Peraturan Perundang- 

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkandan bermanfaat 

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.  

f. Asas kejelasan rumusan: setiap Peraturan Perundang-undangan  harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan 

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaannya.  

g. Asas keterbukaan: dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.
25

 

2. Asas Materiil 

a. Asas pengayoman; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan 

harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman 

masyarakat. 

b. Asas kemanusiaan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta 
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harkat dan martaba tsetiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 

proporsional. 

c. Asas kebangsaan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

d. Asas kekeluargaan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan 

harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai  mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan.  

e. Asas kenusantaraan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945.  

f.  Asas bhinneka tunggal ika; Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

g. Asas keadilan; adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara.  

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: setiap Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang 



 

 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, 

ras, golongan, gender, atau status sosial.  

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum: setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan kepastian hukum.  

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan 

kepentingan bangsa dannegara.  

k. Asas lain sesuai dengan  bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkutan, antara lain: Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, 

asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas 

praduga tak bersalah. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum 

perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak,dan itikad 

baik. 

C. Asas Pemberlakuan Peraturan  Perundang-undangan 

Secara  umum  ada  beberapa  asas  atau  dasar  supaya  Peraturan 

Perundang-undangan berlaku dengan baik dan efektif, dalam arti bahwa Peraturan 

Perundang-undangan  tersebut  berlaku  dengan  baik  (sempurna)  dan  efektif  

dalam teknik penyusunannya.
26

 

Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yakni 

asas yuridis, asas filosofis, asas sosiologis. Teknik penyusunan Peraturan 
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Perundang-undangan merupakan hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan 

Peraturan Perundang-undangan,  namun  menyangkut  baik  atau  tidaknya  

rumusan  suatu Peraturan Perundang-undangan.
27

 

1. Asas Yuridis 

Asas  yuridis  tersebut  sangat  penting,  artinya  dalam  penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan : 

a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat  Peraturan  Perundang-undangan, 

yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh 

badan atau pejabat yang berwenang. 

b. Keharusan  adanya  kesesuaian  antara  jenis  dan materi muatan  Peraturan 

Perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan 

untuk membatalkan  Peraturan Perundang-undangan yang dibuat. 

c. Keharusan mengikuti  tata  cara  atau  prosedur  tertentu. Apabila  prosedur atau 

tata cara  tersebut  tidak  ditaati,  maka  Peraturan  Perundang-undangan 

tersebut batal  demi  hukum  atau  tidak atau belum  mempunyai  kekuatan 

mengikat. 

d. Keharusan  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya.
28

 

2. Asas Filosofis 

Asas  filosofis  Peraturan  Perundang-undangan adalah dasar yang 

berkaitan dengan  dasar  filosofis atau ideologi  negara, dalam  arti bahwa  

Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh  
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nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat 

mengharapkan  agar  hukum  itu  dapat menciptakan  keadilan,  ketertiban,  dan 

kesejahteraan. 

3.  Asas Sosiologis 

Asas  sosiologis  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  dasar  yang 

berkaitan dengan  kondisi atau kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  berupa 

kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh  masyarakat,  kecenderungan  dan 

harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan yang telah 

dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku 

secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat 

secara wajar  akan  mempunyai  daya  laku  yang  efektif  dan  tidak  begitu  

banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.
29

 

 

 

D. Konsep-Konsep Pembentukan Perundang-Undangan 

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana 

atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk 

penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan 

berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan 

tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan 

tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil 

atau memenuhi rasa keadilan.
30

 

Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk 

norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan bermasyarakat.
31

Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam 
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masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturanperundang-

undangan yang dibentuk harus memenuhi rasakeadilan.  

Menurut Sajipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-

undang harus memperhatikan peran dari asas hukum. Sistem hukum termasuk 

peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan 

berupa tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang 

dibutuhkan. Di waktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur 

pasti semakin bertambah. Maka pada waktu hukum atau undang-undang 

dikembangkan, asas hukum memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan ke 

arah mana sistem tersebut akan dikembangkan.
32

 

Konsep selanjutnya berkaitan dengan manfaat yaitu kedayagunaan dan 

kehasilgunaan perundang-undangan yang dibentuk harus memberikan manfaat. 

Kejelasan rumusan dalam substansi peraturan perundang-undangan merupakan 

konsep dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan 

yang terakhir adalah keterbukaan konsep hukum yang diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan diketahui dan diakui kebenarannya oleh seluruh masyarakat 

yang menjadi subyek dari hukum.  

Konsep muatan peraturan perundang-undangan harus mampu 

memberikan pengayoman bagi manusia Indonesia pada umumnya. Mementingkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung prinsip kekeluargaan serta ke-

bhinneka tunggal ika-an yang memunculkan keadilan berdasar Pancasila sebagai 

falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang memberikan perlindungan hukum 

kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menganut asas persamaan di hadapan 

hukum.Konsep keadilan diharapkan memberikan realisasi bagi keadilan hukum 

yang diterima oleh masyarakat.
33

 

E. Sumber Hukum Materiil Dan Sumber Hukum Formil 

Sumber hukum ditinjau dari artinya sangat beragam, ada yang 

berpendapat bahwa arti sumber hukum itu rasa keadilan. Ada yang mengartikan 

sumber hukum tempat di mana kita mengetahui yang masih berlaku serta 
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mengambil peraturan hukum yang diterapkan, bersifat memaksa dengan 

berlakunya sangsi. 

Menurut Riduan Syahrani, dikemukakan beberapa pengertian atas istilah 

sumber hukum :  

1. Sumber hukum sebagai asalnya hukum berupa keputusan penguasa yang 

berwenang memberikan keputusan tersebut, keputusan yang berwenang berupa 

peraturan dapat pula berupa ketetapan. Keputusan berupa peraturan digunakan 

untuk mengatur hal yang umum, sedangkan ketetapan dimaksudkan untuk 

menyelesaikan atau menetapkan hukum bersifat lebih konkret. 

2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan-

peraturan hukum yang berlaku, pengertian ini diartikan kepada penyelidikan 

tentang macam-macam, jenis, dan bentuk dari keputusan dan ketetapan. 

3. Pengertian hukum sebagai hal-hal yang mempengaruhi penguasa dalam 

menentukan hukumnya. Misalnya, keadilan yang diberikan kepada penguasa, 

teori-teori, pendapat-pendapat, ajaran-ajaran dari pengetahuan hukum.
34

 

Pengertian hukum menurut Hans Klesen diartikan sebagai legislasi dan 

adat bearti aturan hukum dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Hukum 

positif merupakan konstitusi dari sumber norma hukum, yang diciptakan legislasi 

atau adat yaitu norma hukum. Sumber hukum diartikan oleh Hans Klesen adalah 

segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-atura yang mempunyai 

kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalu dilanggar 

mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 

Dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-fakto yang merupakan sumber 

kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan. 

Pelanggaran hukum umum (Pidana dan Perdata), mempunyai sanksi hukum yang 
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dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri untuk menetapkan dan memberikan 

putusan kepada pihak-pihak yang bersengketa. 

Kansil menyatakan, sumber hukum adalah segala apa saja yang 

menimbulkan aturan-atran yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa 

yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan 

nyata. Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan 

dengan pendekatan yang digunakan dan sesuaia dengan latar belakang dan 

pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai 

orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawb pertanyaan “ mengapa 

hukum itu mengikat?” 

Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum 

hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini 

dinamakan  sumber hukum dalam arti materil. Kata sumber juga dipakai dalam arti 

lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkan atau temukan aturan-

atura hukum yang mengatur kehidupan itu”? Sumber dalam arti kata ini  

dinamakan sumber hukum dalam arti formal. Secara sederhana, sumber hukum 

adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat 

ditemukannya aturan-aturan hukum.
35

 

1. Sumber Hukum Materil 

Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Apeldora, sumber hukum materil meliputi
36

: 

a. Sumber hukum dalam arti sejarah 

Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam arti Pengenalan 

hukum, yakni semua tulisan, dokumen, isi skripsi dimana belajar mengenal hukum 

suatu bangsa pada suatu waktu. Misalnya keputusan hakim, piagam, tulisan 

hukum, lembaga-lembaga hukum. Sumber dari pembentuk undang-undang, yaitu 

sistem hukum positif suatu negara, code civil  merupakan sumber langsung Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Belanda. 

b. Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologi 

Menurut ahli sosiologi sumber hukum ialah faktor yang menentukan is 

hukum positif, misalnya keadaan ekonomi, pandangan agama, kerja sama dari 

berbagai sumber ilmu pengetahuan. 

c. Sumber Hukum Arti Filsafat 
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Sebagai sumber untuk isi hukum : pandangan hidup pada masyarakat 

bukan pada pengertian budi, tapi karena faktor mempengaruhi agama, ekonomi, 

politik. Dan Sumber kekuatan untuk mengikat hukum  

Sumber hukum material menurut E Utrecth dan Moh. Saleh Djindang 

memandang sumber hukum materil dalam beberapa hal, yakni
37

 : 

d. Sumber hukum menurut ahli sejarah : 

1. Undang-undang serta sistem hukum tertulis berlaku jangka waktu tertentu 

yang dibuat pada masa lampau namn masih digunakan pada masa 

sekarang. 

2. Undang-undang beserta dokumen dan surat keterangan lainnya yang dibuat 

pada masa lampau. 

e. Sumber hukum menurut filosuf 

Hukum yang didasarkan oleh keadilan, keadilan bagi penguasa atau 

masyarakat. 

f. Sumber hukum menurut ahli sosiologi dan ahli antropologi budaya.  

Bagi ahli sosiologi dan ahli antropologi budaya yang menjadi sumber 

hukum ialah masyarakat seluruhnya, yakni semua lembag sosial (social 

institutions) seperti perkawinan, yayasan, hak milik tanah. 

g. Sumber hukum menurut ahli ekonomi 

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa yang menjadi sumber hukum, yaitu 

hukum yang dapat mempengaruhi perekonomian seperti: peraturan persaingan 

dagang, terciptanya lapangan kerja. 

h. Sumber hukum menurut ahli agama (ulama, teologi, sarjana teologi atau sarjana 

agama). 
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Menjadi dasar hukum bagi ahli agama adalah dasar hukum dari agama 

masing-masing melalui kitab suci injil, Al-quran dan sebagainya yang tercermin 

melalui tingkah laku Nabi. 

i. Sumber hukum menurut sarjana hukum 

Kaidah peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dari berbagai 

bidang: ekonomi, politik, hukum, agama, sosial, budaya serta berlaku bagi semua 

masyarakat. 

C.S.T Kansil menegaskan, bahwa sumber hukum material dari berbagai 

sudut ekonomi, sejarah, filsafat dan lainnya. Berdasarkan kebutuhan dari masing-

masing bidang dalam masyarakat, sumber hukum akan timbul setelah terjadinya 

suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat.
38

 

Sumber hukum materil adalah yang turut serta menetukan isi hukum. 

Dapat ditinjau dari berbagi sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, 

filasfat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah 

faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentuka hukum (pengaruh 

terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebaginya) atau 

faktor ayng ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum itu diambil. 

 Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu 

pembentukan hukum, faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor 

kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai 

keadilan yang harus ditaati oleh para pembentukan Undang-undang ataupun para 

pembentuk hukum yang lain dalam melaksankan tugasnya. Faktor kemasyarakatan 

adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-

aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. 

Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat-istiadat, dan lain-lain.
39

 

Berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil 

itu terdiri dari tiga jenis : 

1.  Sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin)  

Ialah tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari 

segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi : 

a. Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal 

hukum secara historis : dokumen-dokumen, lontar dan lain-lain. 
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b. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang 

mengambil hukumnya. 

2. Sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin)  

Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang 

mentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, 

kebudayaan dan sebagainya. 

3. Sumber hukum filosofi (rechtsbron in filosofischezin)  

Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua : 

a. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana? Ada tiga 

pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu : Pertama, 

pandanga teocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan. 

Kedua, pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini hukum berasal 

dari manusia. Tiga, pandangan madzhab historis; menurut pandangan ini 

hukum berasal dari kesadaran hukum. 

b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempunyai 

kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum.
40

 

2. Sumber Hukum Formil 

1. Perinsip sumber hukum formal 

Sumber hukum formal mengacu kepada rumusan peraturan tertentu, 

untuk ditaati, mengikat hakim dan penegak hukum, di dalam kehidupan sehari-

hari persetujuan dibuat dua orang atau lebih tentang suatu masalah. Persetujuan 

harus ditaati dan mengikat bagi kedua belah pihak, persetujuan dilaksanakan 

dengan itikad baik (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Di 

Indonesia hukum tumbuh dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan tersebut 

tercipta dari hukum adat. Peraturan hukum adat biasanya tidak tertulis 
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sebagaimana undang-undang atau perjanjian, namun peraturan tersebut wajib 

ditaati dan dipatuhi. 

Prof. Dr. Acmad Sanusi menjelaskan bahwa undang-undang perjanjian 

antara negara dan kebiasaan adalah sumber-sumber hukum yang langsung, sedang 

persetujuan dari doktrin dan yurisprudensi ialah tidak langsung. Arti tidak 

langsung, ialah menjadi sumber hukum formal yaitu sumber hukum dengan bentuk 

tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber 

hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar 

ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum
41

. 

Menurut ahli hukum pada prinsipnya hanya enam sumber hukum formal, 

yakni 

1. Undang-undang 

2. Persetujan 

3. Perjanjan antar negara 

4. Kebiasaan dan adat 

5. Yurisprudensi 

6. Doktrin  

2. Pembagian sumber hukum formal menurut ahli 

Drs. C.S.T. Kansil, menjelaskan sumber hukum formal antara lain : 

a. Undang-undang (statue) 

b. Kebiasaan (costum) 

c. Keputusan-keputusan hakim (juris prudentie) 

d. Traktat (treaty) 

e. Pendapat sarjan hukum (doktrin)
42
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Sumber hukum formal berdasarkan Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn 

cukup sederhan, yakni dari : 

1. Undang-undang  

2. Kebiasaan 

3. Traktat 

Menurut E. Utrecht sumber hukm formal adalah : 

a. Undang-undang 

b. Kebiasaan atau hukum adat dalam masyrakat 

c. Traktat 

d. Yurisprudensi 

e. Pendapat para ahli (doktrin)
43

 

F. Peraturan Sumber Hukum Formil 

Sumber-sumber hukum formal yang dijelaskan para ahli hukum tersebut 

satu sama lainnya saling berkaitan, bahkan saling menyempurnakan. Akan tetapi 

sumber-sumber hukum sebagimana dijelaskan di atas perlu dirinci lanjut, sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang 

Suatu undang-undang menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berkut : 

a. Bersifat umum dan komprehensif memiliki ciri yang khusus dan 

terbatas. 

b. Bersifat Universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan 

datang yang belum jelas.
44
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Undang-undang dalam arti materil ialah setiap keputusan pemerintah 

(penguasa) yang menurut materi (isi) keputusan bersifat mengikat secara umum 

sebagai peraturan objektif. Undang-undang arti formal yaitu keputusan pemerintah 

undang-undang, peraturan yang pertama kali berlaku di indonesia merupakan 

produk dari negara Belanda. Kekuasaan pembentuk undang-undang dilakukan 

oleh raja bersama-sama Stateen General (undang-undang dasar Belanda), undang-

undang tersebut merupakan keputusan dari Raja dan Stateen. 

Di Indonesia undang-undang ditetapkan oleh Presiden dibantu Menteri. 

Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk dan 

menetapkan undang-undang. Kekuatan pada undang-undang yatu isi dan perintah 

undang-undang, terletak pada penetapan pemerintah yang mempunyai kekuatan 

mengikat.
45

 

G. Tinjauan Umum  Mediasi 

1. Perdamaian dan mediasi 

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar Negara 

Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas 

penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga 

tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Selain itu perdamaian diatur dalam Buku ke III KUH Perdata Bab XVII, 

mulai pasal 1851 sampai Pasal 1864. Oleh karena Buku ke III KUH Perdata 

tersebut mengatur hukum perjanjian, maka perdamaian sebagaimana suatu 

persetujuan, tunduk kepada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 

KUH Perdata yang berbunyi “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu 

nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk 

pada peraturan-peraturan umum yang memuat di dalam bab ini dan bab yang 

lalu”.
46

 

Sedangkan mengenai perdamaian yang dibuat di luar pengadilan, diatur 

dalam RO (Regelement op de rechtleterlijke Organissatie) khusus nya Pasal 3.a. 

yang sampai sekarang masih dipertahankan. Pasal 3.a. ayat (1) RO, menyebutkan 

“apabila menurut hukum adat perkara-perkara perdata yang tertentu masuk 

kekuasaan Hakim-hakim pedamaian desa, maka keadaan ini tetap di 

pertahankan”.
47
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Arti perdamaian ini merupakan penjelasan bahwa hal mengajukan perkara 

di muka Hakim perdamaian desa itu adalah secara sukarela dan hal tersebut bukan 

merupakan arti pemberian kekuasaan mengadili atas suatu perkara, hal itu sudah 

ada untuk mengadil perkara-perkara perdamaian desa. Secara umum perdamaian 

diatur dalam Pasal 130 ayat (1), (2), (3) dan (4) HIR dengan sedikit perbedaaan 

redaksional dengan Pasal 154 ayat (1), (2), (3) dan (4) Rbg. 

Namun intinya sama, yaitu memerintahkan kepada pengadilan dengan 

perantara ketua,mendamaikan kedua belah pihak ketika keduanya hadir di 

persidangan dalam perkara pada umumnya dan berlaku disemua pengadilan 

meskipun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Akan tetapi, dalam kedua 

Pasal tersebut tidak ditemukan secara jelas pengertian perdamaian, baik dalam 

penjelsan maupun dalam Pasal-pasal berikutnya atau Pasal lain dalam perundang-

undangan yang bersangkutan atau peraturan lain yang sejenis (Hukum Acara). 

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang dimaksud dengan perdamaian 

adalah “suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, 

menjanjikan, atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang 

sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.”
48

 Persetujuan ini sah jika 

dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, harus ada timbal balik dalam pengorbanan 

pada diri pihal-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu 

pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan 

pihak lawan seluruhnya.
49

 

Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya,  

pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan harus diartikan sekedar hak dan 

tuntutan yang ada hubunganya dengan perselisihan yang menjadi sebab terjadinya 

perdamaian (Pasal 1854 KUH Perdata). Suatu perdamaian hanya mengakhiri 

perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud 

mereka dalam perkataan khusus atau umum maupun yang dapat disimpulkan 

sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan(Pasal 1851 KUH 

Perdata). Kedua Pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya 

berlakunya perdamaian tidak diperluas sehingga melampui batas persoalan yang 

telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui 

batas-batas itu setepatnta, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang 

menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu. Disini 
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artinya perdamaian harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan pokok 

perselisihan yang ada, perdamaian tidak bisa dilaksanakan terhadap hal-hal yang 

tidak menjadi objek perselisihan.
50

   

Dalam pasal 1852 BW juga disebutkan “untuk mengadakan suatu 

perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk 

melepaskan haknya atas hak-hak yang termatktub di dalam perdamaian itu”. Dari 

pasal tersebut pengertian yang bisa diambil adalah bahwa syarat untuk 

diadakannya perdamaian orang tersebut harus mempunyai alas yang sah untuk 

menguasai haknya, oleh karena itu hal-hal tersebut merupakan syarat untuk 

diadakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa guna melepaskan atau 

mengorbankan haknya, sehingga dengan demikian perdamaian tidaklah mungkin 

dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai hak.
51

 

Pada Pasal 1858 KUH Perdata bahwa  “segala perdamaian mempunyai 

diantara para pihak suatu keputusan Hakim dalam tingkat penghabisan dan 

bahwa tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan 

mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.” 

Tegasnya bahwa perdamaian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu 

keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap 

(inkracht van gewidjsde). Dengan demikian, perdamaian itu sudah dapat 

dilaksanakan atas perintah hakim. 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang tau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang 

atau lebih. Untuk mencapai perdamaian, maka dalam peersetujuan perdamaian 

berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya suatu 

persetujuan atau perjanjian adalah: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Cakap untuk membuat perjanjian. 

3. Suatu sebab tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal.
52
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Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif, karena menyangkut 

subyek perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena 

menyangkut isi atau objek perjanjian. Syarat pertama atau sepakat dimaksudkan 

kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal yang 

pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam hukum perjanjian menurut Subekti 

ada tiga sebab yang membuat sepakat tidak bebas, yaitu adanya paksaan, 

kekhilafan dan penipuan.
53

 

Apabila empat syarat tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut 

mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana kekuatan mengikatnya undang-

undang yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian perdamaian harus 

dituangkan secara tertulis dengan maksud untuk menjaga kepastian hukum adanya 

perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat memuat hak dan kewajiban masing-

masing pihak serta cara pemenuhannya.   

Perdamaian dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah 

kebijaksanaan Hakim atas persetujuan kedua belah pihak untuk berdamai. Hal ini 

telah ditegaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, bahwa Pengadilan Negeri 

memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara, pada permulaan 

pemeriksaan perkaranya untuk mencapai perdamaian di muka sidang pengadilan. 

Dalam hal demikian, oleh pengadilan akan dibuatkan bagi mereka akte 

perdamaian untuk mentaati perdamaian itu. Terhadap putusan demikian tidak 

diperkenankan banding. Dengan kata lain keputusan tersebut sudah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap.
54

 

Isi kesepakatan damai dalam perjanjian perdamaian sepenuhnya 

diserahkan kepada para pihak dan berdasarkan perjanjian perdamain tersebut 

sengketa diputus dengan perdamaian. Putusan perdamaian mempunyai arti yang 

sangat baik terutama bagi pihak yang bersengketa. Rasio dari usaha perdamaian 

ialah untuk mencegah atau menghindari biaya yang mahal dan juga untuk 

menghindari proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu yang lama. 

Selain peraturan di atas, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan 

SEMA No, 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama 

menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/154 Rbg). Akan tetapi SEMA 

tersebut dianggap belum lengkap penerapannya, sehingga perlu disempurnakan 

lagi. Selanjutnya melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan yang telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan 
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pertimbangan bahwa hukum acara yang berlaku sesuai Pasal 130 HIR/154 Rbg 

tersebut, maka PERMA diberlakukan guna mendorong para pihak untuk 

menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara 

mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses berperkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama demi tercapainya kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam 

proses perdamaian sengketa perdata.
55

 

Dari uraian diatas, maka dapat kita ketahui bahwa mediasi wajib 

dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang 

dilakukan pada hari sidang pertama. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, 

maka mereka wajib menghadap kembali pada Hakim pada sidang yang ditentukan 

dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan 

dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka 

mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi gagal dan selanjutnya 

sidang dilanjukan sebagaimana sidang biasa. 

Istilah perdamaian digunakan bersamaan dengan istilah mediasi karena 

pada dasarnya proses mediasi mengacu pada proses perdamaian yang telah 

berlangsung di peradilan dengan sedikit perubahan yang lebih baik sebagaimana 

yang diamanatkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.  

Pengertian mediasi diantara para sarjana tidaklah seragam, masing-

masing memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya, Para ilmuwan 

berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah 

melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga banyak menerapkan mediasi 

dalam praktik penyelesaian sengketa perguruan tinggi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian 

pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap 

dan menyeluruh, karena cakupannya sangat luas, mediasi tidak memberikan suatu 

model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses 

pengambilan keputusan lainnya.
56

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai 

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 

penasehat. Kamus besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. 

Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa antar 

dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 
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adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak 

yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak 

memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.
57

 

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan 

pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk 

menyelesaiakan perselisihan. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan 

dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, 

negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum 

sifatnya dan belum menggambarkan secara konkrit esensi dan kegiatan secara 

menyeluruh. Oleh karenanya perlu dikemukakan pengertian mediasi secara 

terminologi. 

Sedangkan Gary Goodpaster mengemukakan:  Mediasi adalah proses 

negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) 

dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka 

memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
58

 

Dalam naskah akademis mediasi yang diterbitkan pusat penelitian dan 

pengembangan (Puslitbang) hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 

2007 dijelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di 

mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang 

bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut 

berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai 

wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak 

untuk menyelesaiakan sengketa yang dipercayakan kepadanya. 

Penyelesaian perselisihan sengketa lebih banyak muncul dari keinginan 

dan inisiatif para pihak, sehingga mediator membantu mereka untuk mencapai 

kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator 

bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat 

penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang mememudahkan mediator 

melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya 

menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.
59

 

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 
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melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator.”
60

 

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut diatas, 

maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara alain: 

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan 

perundingan. 

2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para 

pihak yang bersengketa. 

3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencar 

penyelesaian atas sengketa yang terjadi. 

4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang 

bersengketa. 

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatanyang 

dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
61

 

2. Peran Dan Fungsi Mediator 

Melalui definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

keterlibatan seorang mediator dalam proses mediasi atau perundingan adalah 

“membantu” para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. 

Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah apakah sesungguhnya yang 

dimaksud dengan istilah “membantu”? Istilah ini perlu diuraikan atau dijabarkan 

lebih lanjut agar dapat diperoleh sebuah pemahaman. Pemahaman ini hanya dapat 

diperoleh melalui uraian atau penjelasan tentang peran atu fungsi mediator. 

Sebagian sarjana atau praktisi menggunakan istilah “peran” (role) dan sebagian 

yang lainnya menggunakan istilah “fungsi” (functions) untuk mendeskripsikan 

kerja, tugas dan kedudukan dari mediator di dalam proses mediasi. Oleh sebab itu, 

kedua istilah tersebut di sisni tidak di bedakan, tetapi keduanya dipergunakan guna 
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saling melengkapi sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih kopherensif 

tentang mediator.
62

 

Dalam definisi lain, mediator adalah pihak yang bersifta netral yang 

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting 

karna dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak 

ketiga yang bisa membantu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian 

yang bisa memuaskan para pihak.
63

 

Keberadaan mediator dalam proses mediasi ditunjuk oleh pihak yang 

bersengketa atau bisa juga ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. 

Dipilihnya mediator dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antra lain karena status 

individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang 

mempunya otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu. 

Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran 

terlemah adalah apabila mediator menjalankan peran sebagi berikut
64

: 

1. Penyelengaraan pertemuan. 

2. Pemimpin diskusi rapat 

3. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perlindungan 

berlangsung secar baik. 

4. Pengendali para pihak. 

5. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atu segan 

mengemukakan pendapatnya. 

Adapun sisi kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator 

mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan. 
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2. Merumuskan titik temu atau kesepaktan dari para pihak. 

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu 

pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan. 

4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 

5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. 

6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.
65

 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Gatot Sumartono mengnai peran 

yang harus dilakukan mediator yaitu: 

1. Melakukan diagnosis konflik. 

2. Mengidentifikasi masalah seta kepntingan-kepentingan kritis para pihak. 

3. Menyusun agenda. 

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. 

5. Mengajar para pihak dalamproses dan keterampilan tawar-menawar 

meyelesaikan problem. 

6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan 

pilhan-pilihan untuk menyelsaikan problem.
66

 

Dalam proses mediasi, esensi yang hendak dilaksanakan adalah 

mempengaruhi atau mendorong para pihak yang bersengketa dengan berbagai cara 

maupun teknik untuk tidak memilih jalur litigasi dan lebih mengutamakan 

perdamaian yang dilaksanakan dan diperbuat oleh para pihak sendiri. Mediator 

juga tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap mediasi.
67
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Gifford mengidentifikasikan fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses 

perundingan sebagi berikut: 

1. Memperbaiki komunikasi di antar para pihak. 

2. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lain. 

3. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses 

perundingan. 

4. Menanamkan sikap realistis para pihak yang merasa situasi atau kedudukannya 

tidak menguntungkan. 

5. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak. 

Gifford selanjutnya menjelaskan bahwa upaya memperbaiki komunikasi 

di antara para pihak dan upaya memperbaiki sikap para pihak satu sama lainnya, 

sesungguhnya merupakan dua hal yang saling terkait. Keinginan para pihak untuk 

berkomunikasi, berbagi informasi satu sama lain, dan untuk menempuh 

perundingan yang kooperatif atau bersifat “pemecahan maslah” sering kali 

dihambat oleh perasaan juru runding bahwa posisinya akan lemah jika pihak lain 

tidak mengambil sikap yang sama, yakni bersikap koperatif juga. Oleh sebab itu, 

kehadiran mediator berusaha untuk menciptakan suasana kondusif bagi 

terselenggaranya proses perundingan yang bersifat koperatif atau pemecahan 

masalah dan bukan bersifat kompetatif. 

 Mediator dapat memantau proses berbagai informasi secara sepihak. 

Namun, mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan 

kepadanya dalam sebuah “kaukus”, pertemuan mediator dengan salah satu pihak 

tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, atau mediator diminta oleh pihak pemberi 

informasi untuk merahasiakan informasi itu.
68

 

Tidak penting bagi mediator untuk mengetahui siapa yang benar dan 

siapa yang salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum 

perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara 

yang efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep resolusi yang telah 

direncankan. Tidaklah heran jika para pihak awalnya menunjukkan sikap apatis 

terhadap proses perundingan karena belum terbangun antusias untuk itu. Seorang 
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katalisator harus mampu mengubah kondis itu dalam waktu yang tidak terlalu 

panjang, penjelasan-penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai 

dapat menjadi bahan dan topik membecirakan awal ketika membuka pertemuan 

pertama. Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi dan kerugian dalam 

menggunakan jalur litigasi dapat disampaikan dengan pendekatan informatif, 

sehingga dapat membangun asumsi para pihak terhadap proses penyelesaian 

secara damai.
69

 

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah 

keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan 

(training)dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. 

Mediator yang memilik pengalaman banyak akan memudahkan dirinya 

menjalankan proses mediasi, karena ia sudah terbiasa manghadapi situasi konflik 

di mana kedua belah pihak bertikai. Keterampilan dan pengalaman matang 

mediator akan terus-menerus mendorong dirinya melakuakan tindakan-tindakan 

positif dalam proses mediasi. Sebaliknya, mediator yang miskin pengalaman dan 

terbatasnya skill akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam 

menjalankan mediasi.
70

 

Dalam menampilkan perannya secara maksimal, mediator harus terlebih 

dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu 

atau kedua belah pihak mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus 

dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan 

semuanya kepada belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama 

berkaitan tentang identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses 

medias, mekanisme pelaksanaannya dan hasil-hasil dari mediasi. Bila para pihak 

sudah memahami dengan smpurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan 

lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.
71

 

Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para 

pihak tentang proses perundingan adalah untuk mencegah salah satu atau para 

pihak yang sangant kompetatif. Proses perundingan yang sangat kompetatif 

mengandung resiko, bahwa proses perundingan berakhir pada jalan buntu. 

Kehadiran mediator sebagai pendidik sangat diperlukan dalam proses 

perundingan. Hal ini dapat dilakukan oleh mediator dengan menyarankan kepada 
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para pihak untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama dan 

mengemukakan beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi kepentingan 

pendapat yang timbul. 

Mediator dapat juga mngemukakan saran tentang subtansi pemecahan 

masalah selain proses perundingan itu sendiri. Setelah secara aktif mendengarkan 

pernyataan para pihak, dan kemudian mengemukakan usulan-usulan pemecahan 

masalah yang belum diidentifikasi oleh para pihak itu sendiri. Lazimnya, seorang 

mediator tidak cepat-cepat mengemukakan usulan-usulan tentang subtansi, ia lebih 

menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi berbagai 

alternatif pemecahan masalah. Usulan mediator biasanya disampaikan setelah para 

pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah.  

Akan tetapi, bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa 

peran yang terlalu aktif dalam hal subtansi mengandung resiko, yaitu bahwa hasil 

akhir atau kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak 

bukanlah hasil pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran si mediator, sehingga 

para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau 

kesepakatan.
72

 

3. Ciri-Ciri Pokok Mediasi 

Terdapat karakteristis atau ciri-ciri pokok dalam mediasi yaitu, Mediator 

mengontrol proses mediasi, Mediator tidak memebuat keputusan, mediator hanya 

memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu tidak merasa 

masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya 

win-win solution sehingga tidak ada bandingdalam mediasi. Kesepakatan yang 

tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan. Belum tentu yang dirasa baik 

oleh mediator, juga dirasakan baik oleh kedua belah pihak. 

Dan juga kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kesepakatan itu atau kalau 

nantinya implementasi dari kesepaktan itu menjadi sulit atau ternyata dari hasil 

kesepakatan itu melanggar peraturan, maka mediator lah yang disalahkan. Dalam 

mediasi ini para pihak diajak untuk mendiskusikan masalah mereka dan mediator 

akan menfasilitasi para pihak.
73

 

4. Tahapan Dan Proses Mediasi 
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Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan 

pedoman yang baku diantara para sarjana dan praktis mediasi. Pada umumnya para 

sarjana dan praktisi mediasi, mengemukakan tahapan mediasi berdasarkan 

pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa 

pendapat mengenai proses mediasi. Ada beberapa tahapan mediasi secara umum 

yaitu : 

1. Tahap pendahuluan (premilinary) 

Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu 

prosesmediasi dimulai misalnya : apa yang menjadi sengketa? 

Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas 

pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan lain sebgainya. 

2. Sambutan mediator 

Menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak, menerangkan, 

menegaskan bahwa para sengketalah yang berwenang untuk memutuskan dan 

setrusnya. 

3. Presentasi para pihak 

Para pihak diberi kesempatan untuk menjeskan permasalahannya dengan 

tujuan dari pihak satu terhadap pihak lainnya bisa mendengarkan dan memahami 

permasalahan keduanya.
74

 

4. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati 

5. Mendifinisikan dan mengurutkan permasalahan 

6. Negoisasi dan pembuatan keputusan 

7. Pertemuan terpisah 

8. Pembuatan putusan akhir 

9. Mencatat keputusan 

10. Kata penutup 

Mediator biasannya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri 

mediasi, ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa 
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yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan 

keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu 

dilakukan di masa mendatang, dan mengakhiri mediasi secara Formal.
75

 

5. Asas Itikad Baik Dalam Mediasi 

Diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada awal Februari 2016 lalu patut 

diapresiasi sebagai implementasi dari asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya 

ringan. Perma Mediasi Terbaru ini telah menggantikan peraturan mediasi 

sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, yang acapkali 

dianggap beberapa kalangan praktisi sebagai aturan formalitas belaka, yang mau 

tidak mau harus dilalui para pihak yang bersengketa (secara perdata) sebelum 

memasuki pemeriksaan pokok perkara.
76

 

Dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Mediasi Sebelumnya, telah diatur bahwa 

dalam hal proses mediasi tidak ditempuh oleh para pihak dalam suatu perkara 

perdata, maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 130 Het 

Herziene Indonesich Reglement (“HIR”) yang mengakibatkan suatu putusan 

dalam perkara perdata menjadi batal demi hukum (null and void). Sebaliknya, 

dalam PERMA No 1 Tahun 2016  Mediasi, ketentuan yang 

sifatnya imperative (memaksa) ini tidak disinggung lagi, justru PERMA No 1 

Tahun 2016 Mediasi ini lebih menitikberatkan pada penerapan asas iktikad baik 

(te goeder trouw) dalam proses mediasi, yang mempunyai akibat hukum tidak 

diterimanya suatu gugatan (niet ontvankelijke verklaard). 

Iktikad baik (te goeder trouw) atau oposisi dari “iktikad buruk” (te 

kwader trouw) seringkali dikemukakan dalam argumentasi dari pihak-pihak yang 

berperkara secara perdata. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum ada satupun 

peraturan yang dapat memberikan definisi dan batasan dari suatu Iktikad Baik. 

Harapannya, pengertian dan batasan-batasan dari suatu iktikad baik tersebut dapat 

memberikan kepastian hukum (rechtzakerheid) bagi para pihak yang bersengketa. 

Bahkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (“UUArbitrase & APS”) sebagai payung hukum utama dari 

prosedural mediasi juga tidak mendefinisikan tentang iktikad baik.
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Dari beberapa literatur yang ada, nampaknya pembuat undang-undang 

merasakan sulitnya mendefinisikan “iktikad baik” dalam suatu terminologi hukum. 

Hal ini mungkin dikarenakan bervariasinya subjektivitas dan objektivitas dari 

suatu peraturan hukum dan jenis perkara tertentu yang tidak bisa disamakan 

penerapannya. Disinilah peran krusial dari Mahkamah Agung dalam menciptakan 

putusan-putusan yang konsisten, berkualitas pertimbangan hukumnya, dan layak 

disejajarkan dengan yurisprudensi tetap, khususnya untuk  penerapan asas iktikad 

baik di pengadilan. Hal ini penting, karena meskipun sistem negara hukum kita 

adalah Civil Law yang tidak mengikat hakim untuk tunduk pada yurisprudensi, 

pada akhirnya semua perkara juga akan bermuara di Mahkamah Agung, termasuk 

pemeriksaan atas upaya hukum dalam hal terjadinya “pelanggaran” dalam proses 

mediasi ini.
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Jika menelaah kembali isi dari PERMA Mediasi Terbaru ini, ada 

beberapa poin penting, yang merupakan perwujudan dari Asas Iktikad Baik dalam 

suatu proses mediasi :  Pertama, dalam Pasal 6 PERMA Mediasi terbaru diatur 

beberapa aturan yang sifatnya imperative antara lain, mengenai keharusan dari 

para pihak (principal atau Pemberi Kuasa) untuk hadir secara langsung dalam 

pertemuan mediasi, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Bahkan 

penerapan teknologi komunikasi visual untuk melakukan mediasi “jarak jauh” pun 

dapat dianggap sebagai kehadiran langsung. Dalam Pasal 6 PERMA No 1 Tahun 

2016  Mediasi ini, terdapat pengecualian yang cukup ketat bagi pemberi kuasa 

(principal) yang berperkara secara perdata untuk tidak hadir dalam proses mediasi, 

yaitu: 

1. Jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan (sesuai keterangan dokter) 

2. Di bawah pengampuan 

3. Berdomisili atau bertempat tinggal di luar Negeri 

4. Karena menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak 

dapat ditinggalkan. 

Yang Kedua, dalam Pasal 7 PERMA Mediasi Terbaru juga diatur bahwa 

Para Pihak dan atau Kuasanya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh 

Mediator, dalam hal:  

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali tanpa alasan 

yang sah 
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Pasal 3 ayat 4 Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi 



 

 

2. Hanya menghadiri pertemuan mediasi yang pertama (selanjutnya tidak 

pernah hadir) 

3. Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi 

tanpa alasan yang sah; 

4. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan resume (proposal 

perdamaian) dan atau tidak menanggapi resume dari pihak lawan 

5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa 

alasan yang sah. 

Dalam PERMA Mediasi No 1 Tahun 2016 ini, selain mengenai batas 

waktu proses mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dengan perpanjangannya dan 

dimungkinkannya keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi 

adalah, Mengenai Surat Kuasa khususnya dalam hal principal atau Pemberi Kuasa 

benar-benar tidak dapat hadir karena adanya alasan yang sah berdasarkan Pasal 6 

PERMANo 1 Tahun 2016 Mediasi ini, yaitu harus dibuatnya Surat Kuasa yang 

mencantumkan klausula bahwa Kuasa Hukum (advokat)  memiliki kewenangan 

untuk mengambil keputusan dalam melakukan mediasi karena principal atau 

pemberi kuasa tidak dapat hadir karena alasan-alasan sah yang ditentukan dalam 

PERMANo 1 Tahun 2016 Mediasi ini.
79

 

Selain itu, mediator juga mempunyai wewenang untuk melakukan penilaian 

apakah salah satu pihak yang berperkara tidak beriktikad baik atau ada prosedural 

yang dilanggar salah satu pihak dan selanjutnya melaporkan hasil mediasi tersebut 

kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menentukan apakah suatu gugatan 

layak untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok. 
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BAB III 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDNESIA  NO. 1 

TAHUN 2016 

 

A. Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan. 

PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA No. 

1 Tahun 2008, yang mana pada PERMA ini memuat  peraturan-peraturan 

tambahan yang lebih efektif dibanding dengan perma sebelumnya. Adapun 

penjelasan atau definisi perihal umum pada PERMA ini pada dasarnya tidak 

jauh beda dari perma terdahulu, yang menjelaskan diantaranya tentang mediasi, 

mediator, sertifikat mediator, daftar mediator, para pihak dan seterusnya. 

Mengenai tambahan yang ada dalamperma ini ada dua ketentuan umum yaitu:  

a. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak 

pengguagat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan 

para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan permasalahan 

hukum yang disengketakan dalam proses mediasi. 

b. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, 

juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
80
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Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ketentuan umu dalam mediasi, pasal 1 ayat 

(1) 



 

 

Namun demikian, dalam penjelasan terkait ketentuan-ketentuan umum 

pada PERMA ini terlihat lebih detail dan mudah dipahami, disamping peraturan 

menempuh jalur mediasi dalam berperkara di pengadilan adalah wajib 

hukumnya, di sisi lain tentunya akan mempunyai daya tarik terhadap para pihak 

yang berperkara dan akan memilih untuk diselesaikan melalui jalur mediasi 

tersebut. 

1. Pedoman Dan Prosedur Mediasai Di Pengadilan 

Prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam 

proses berperkara di pengadilan, baik dalam peradilan umum maupun dalam 

peradilan agama. Peradilan di luar lingkungan peradilan umum dan agama 

dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini 

sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
81

  

Setiap hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa mediasi. Hakim pemerikasa perkara dalam 

putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian 

melalui mediasi dengan menyebutkan mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang 

tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak 

tidak melakukan mediasi, demikian ini telah melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Jika hal 

ini terjadi dan diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau 
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Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan pertama 

untuk melakukan proses mediasi. 

Selanjutnya, ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan 

hakim pemeriksa perkara yang memutus. Proses mediasi sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau 

mahkamah agung, lalu hakim menyampaikan laporan hasil mediasi berikut 

berkas perkara ke pengadilan tinggi atau mahkamah agung dan menjatuhkan 

putusan.
82

 

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara 

perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara (partij 

verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian 

melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah 

agung ini. 

Dalam PERMA ini, perkara yang dikecualikan dari kewajiban 

penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang 

waktu penyelesainnya, Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan 

Niaga, Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan 
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Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, pedoman proses mediasi di pengadilan, pasal 3 

ayat (5) 



 

 

industrial, Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, 

Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, Permohonan 

atas pembatalan putusan arbitrase, Permohonan atas pembatalan putusan komisi 

informasi. Penyelesaian perselisihan partai politik, Sengketa yang diselesaikan 

melalui tata cara gugatan sederhana, Sengketa lain yang pemeriksaannya di 

persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiaannya dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan
83

, Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan 

tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang dipanggil secara patut.  

Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu 

perkara (intervensi). Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan 

dan pengesahan perkawinan. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah 

diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan 

mediator yang bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi 

dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh 

para pihak dan mediator bersertifikat. 

Pernyataan ketidak berhasilan mediasi dan salinan sah sertifikat mediator 

semuanya dilampirkan pada surat gugatan. Sengketa yang dikecualikan 

kewajiban mediasi, berdasarkan kesepakatan para pihak tetap dapat 

diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan 

tingkat upaya hukum. 

                                                           
83

Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sengketa-sengketa yang dikecualikan dari 

kewajiban penyelesaian melalui mediasi, pasal  4 ayat (2) 



 

 

Proses mediasi dalam PERMA ini memiliki kesamaan dengan PERMA 

terdahulu, yaitu bersifat tertutup kecuali jika para pihak menghendaki lain. 

Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan 

ketidak keberhasilan proses mediasi kepada hakim perkara bukan merupakan 

pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Pertemuan mediasi dapat dilakukan 

melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua 

pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 

pertemuan. 

Pasal 6 dalam PERMA ini menjelaskan tentang kewajiban para pihak 

untuk menghadiri proses mediasi meskipun tanpa didampingi oleh kuasa 

hukum. Melalui komunikasi sebagiamana yang sudah di jelaskan di atas, 

kehadiran para pihak dianggap sebagai kehadiran secara langsung. Adapun 

ketidak hadiran para pihak yang bisa di terima hanya jika berdasarkan alasan 

sah. 

Alasan yang disahkan ketiaka tidak hadir dalam proses mediasi 

diantaranya : Kondisi kesehatan yang tidak dimungkinkan hadir berdasarkan 

surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, berdomisisli atau mempunyai 

kedudukan di luar Negeri, menjalankan tugas negara tuntutan profesi atu 

pekerjaan yang tidak dapt ditinggalkan.
84

 

Iktikad baik bagi para pihak dan kuasa hukum dalam menempuh proses 

mediasi hukumnya wajib, jika para pihak atau kuasa hukumnya mempunyai 
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iktikad tidak baik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) dalam 

PERMA ini yaitu : 

Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut 

dalam pertemuan mediasi secara sah, Menghadiri pertemuan mediasi pertama, 

tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya meskipun sudah 

dipanggil secara patut, Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu 

jadwal [ertemuan mediasi. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak 

mengajukan atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain, danTidak 

menanda tangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa 

alsan sah.
85

 

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung 

mentapkan tata kelola yang diantaranya meliputi : Perencanaan kebijakan, 

pengkajian dan penelitian mediasi di pengadilanPembinaan, pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan mediasi di pengadilan, Pemberian akreditasi dan 

evaluasi lembaga sertifikasi mediasi terakreditasi, Penyebarluasan informasi 

mediasi, Pengembangan kerjasama denga organisasi, lembaga atau pihak 

lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalm bidang 

mediasi.
86

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola, ditetapkan dengan 

keputusan ketua mahkamah agung. 
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 Ibid, pasal 12 ayat (1) 



 

 

2. Tahapan Proses Mediasi 

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ini jangka waktu penyerahan resum 

perkara oleh para pihak kepada pihak lain dan mediator, terhitung paling lama 5 

(lima) hari sejak diterbitkan penetapan perintah melakukan mediasi dan 

pemilhan mediator oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan jangka waktu 

proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

penetapan perintah melakukan mediasi, namun atas dasar kesepakatan para 

pihak jangka waktu tersebut bisa diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak berakhir jangka waktu penetapan pertama, permohonan 

perpanjangan jangka waktu mediasi ini diajukan oleh mediator kepada hakim 

pemeriksa perkara beserta alasannya.
87

 

Proses mediasi bisa menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh 

masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, atas dasar kesepakatan para pihak, 

kuasa hukum dan mediator, dengan catatan para pihak harus mencapai 

kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau kekuatan tidak mengikat dari 

penjelasan atau penilaian para ahli dan tokoh masyarakta yang terlibat tersebut. 

Keberhasilan bermediasi mewajibkan para pihak dengan bantuan 

mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para 

pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, 

mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan 
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 Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, penyerahan resum perkara dan jangka waktu proses 

mediasi, pasal 24 ayat (1, 2, 3 dan 4) 



 

 

yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, dan juga 

ketentuan yang merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan. 

Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan 

kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan 

para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang 

dicapai.  

Selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan 

perdamaian untuk dikuatkan dalam akta perdamaian, dan jika para pihak tidak 

menghendaki kesepakatan perdamaian hal ini juga dikuatkan dalam akta 

perdamain yang memuat pencabutan gugatan. Setelah menerima kesepakatan 

perdamaian, hakim pemeriksa perkara mempelajari dan menelitinya dalam 

waktu paling lama 2 (dua) hari. 

Kesepakatan perdamaian yang diminta dikuatkan dalam akta perdamaian 

jika belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, di sini hakim pemeriksa 

perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada 

mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. 

Setelah melakukan pertemuan para pihak, mediator mengajukan kembali 

kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara  

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk 

perbaikan dan hakim menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan 

akta perdamaian 3 (tiga) hari setelah menerima akta perdamaian yang sudah 



 

 

diperbaiki tersebut. Kesepakatan yang dikuatkan dengan akta perdamaian 

tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.
88

 

Pasal 29 dalam PERMA ini mejelaskan tentang kesepakatan perdamaian 

sebagian. Dalam hal proses mediasi kesepakatan antara penggugat dan sebagian 

pihak tergugat, pihak penggugat mengubah gugatannya dengan tidak lagi 

mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak 

lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara penggugat dan sebagian pihak 

dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang 

mencapai kesepakatan dan mediator, selanjutnya dapat dikuatkan dengan akta 

perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan tidak 

menyangkut kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. 

Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat 

mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi 

sebagian penggugat lainyang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia 

mengubah gugatan maka mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan mediasi tidak 

dapat dilakukan pada perdamaian suka rela tahap pemeriksaan perkara dan 

tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan penggugat 

dapat mengajukan kembali gugatannya terhadap pihak yang tidak mencapai 

kesepakatan perdamaian sebagian tersebut.
89
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Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, atas sebagian dari seluruh 

objek perkara atau tuntutan hukum akan disampaikan oleh mediator kepada 

hakim pemeriksa sebagai lampiran laporan mediasi, dan hakim memuat 

kesepaktan sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, 

selanjutnya hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau 

tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati para pihak, hal ini berlaku pada 

perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum 

banding, kasasi atau peninjauan kembali.
90

 

Mediasi dinyatakan tidak berhasil jika para pihak tidak bisa mencapai 

kesepakatan perdamaian sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut 

perpanjangannya, para pihak tidak beriktikad baik selama dalam proses mediasi 

tersebut. Mediator wajib menyatakan, mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 

memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara ketika 

melibatkan  aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan 

dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak 

lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak di dalam proses 

mediasi. 

B. Tahapan Perdamaian Sukarela, Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi dan 

Perdamaian Di Luar Pengadilan 

Perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa 

perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga 
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 Ibid, ayat (3) 



 

 

sebelum pengucapan putusan. Setelah menerima permohonan para pihak untuk 

melakukan perdamaian, ketua majelis hakim dengan penetapan segera 

menunjuk salah satu seorang hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan 

fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat, lalu hakim 

pemeriksa perkara menunda persidangan selama 14 hari terhitung sejak 

penetapan tersebut.
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Pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembalai, 

sepanjang perkara belum diputus, para pihak atas dasar kesepakatan dapat 

menempuh upaya perdamaian, jika dikehendaki melalui ketua pengadilan para 

pihak mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kapada hakim 

pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali untuk 

diputus dengan akta perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan 

yang ada. Hakim pemeriksa tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali 

menandatangani akta perdamaian dalam waktu paling lama 30 hari terhitung 

sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Apabila berkas perkara banding, 

kasasi atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan 

kesepakatan perdamaian bersama-sama dikirimkan ke pengadilan tinggi 

mahkamah agung.
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Sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan pemilihan mediator 

serta jangka waktu proses mediasi, demikian itu tidak termasuk jangka waktu 

penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan mahkamah 

agung terkaitpada penyelesaian ditingkat pertama dan tingkat banding pada 4 

(empat) lingkungan pengadilan. Terhadap putusan yang menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima serta penetapan hukuman biaya mediasi hal ini tidak dapat 

dilakukan upaya hukum.  

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil 

mnyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian 

dapat mengajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta 

perdamaian dengan cara mengajukan gugatan, Pengajuan gugatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan 

perdamaian dan  dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan 

hukum para pihak dengan objek sengketa. 

Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akanmenguatkan 

kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian jika memenuhi syarat. 

Kesepakatan perdamaian yang diajukan untuk dikuatkan jika tidak memenuhi 

ketentuan, maka hakim pemeriksa perkara wajib memberitahukan kepada para 

pihak tentang perihal yang perlu diperbaiki, dengan tetap memperhatikan 

tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian, para pihak segera 



 

 

memperbaiki dan menyampaikan kembali kesepakatan perdamaian yang telah 

diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara.
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BAB IV 

Analisis Yuridis Legal Drafting Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 

  Tentang Mediasi 

 

A. Analisis Yuridis Legal Drafting Terhadap PERMA No 1 Tahun 2016 

Ditinjau Dari Teori Sumber Hukum Material. 

Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum perdata dapat 

memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam 

penyelesaian sengketa. Peraturan mahkamah agung republik Indonesia No 1 

Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan 

pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan 

keberhasilan mediasi di pengadilan.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

yang dimaksud pada uraian tersebut, maka perlu penyempurnaan terhadap 

Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan.
94

 Sebagai 

penyempurna PERMA No 1 Tahun 2008. Mahkamah Agung menerbitkan 

PERMA No 1 Tahun 2016.  

Dengan adanya Pasal 3 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2016 yang menghapuskan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2008 menjadikan waku penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan 

menjadi lebih singkat 10 (sepuluh) hari kerja yaitu dari semula waktu 

penyelesaian sengketa perdata adalah 40 (empat puluh) hari kerja menjadi 30 
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(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sudah harus selesa. 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2016 yang berbunyi “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 

Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”, sehingga dengan 

kata lain Pasal 6 ayat (1)  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini 

mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung 

proses mediasi yang berlangsung baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa 

hukum dari masing-masing para pihak atau salah satu pihak yang berperkara. 

Hal ini belum diatur dalam aturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2008.
95

 

Sebenarnya aturan ini sudah ada didalam Peraturan Mahkamah Agung 

No. 1 Tahun 2008 namun penjabarannya dirasa masih belum mendetail 

sehingga dalam penerapannya masih kurang dari apa yang diharapkan dan 

Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 

7 lebih menekankan hal ini dengan mewajibkan para pihak beritikad baik ketika 

bermediasi.
96

 

Pengecualian perkara yang dimaksud adalah dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang tidak lagi membatasi 

penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi hanya pada proses mediasi yang 
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terkait dengan berperkaranya di Pengadilan saja melainkan semua sengketa 

perdata yang diajukan ke Pengadilan baik perkara perlawanan (verzet) atas 

putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak 

ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. 

Prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam 

proses berperkara di pengadilan, baik dalam peradilan umum maupun dalam 

peradilan agama. Peradilan di luar lingkungan peradilan umum dan agama 

dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sepanjang 

dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Setiap hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa mediasi. Hakim pemerikasa perkara dalam 

putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian 

melalui mediasi dengan menyebutkan mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang 

tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak 

tidak melakukan mediasi, demikian ini telah melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Jika hal 

ini terjadi dan diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau 



 

 

Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan pertama 

untuk melakukan proses mediasi.
97

 

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 merupakan lembaga 

perdamaian  yang mempunyai dasar dari asas-asas penyusunan peraturan 

perundang-undangan (legal drafting) dan asas-asas pemberlakuan perundang-

undangan. Sehingga undang-undang PERMA tersebut memiliki keputusan yang 

berkekuatan hukum tetap dalam ranah peradilan. Asas merupakan norma yang 

harus terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan yang berlaku 

memaksa. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.
98

 

Mengutip dari pendapat Maria Farida, jika dalam menyusun peraturan 

perundang-undangan yang baik dihubungkan dengan pembagian atas asas 

formal dan materiil yang sesuai dengan asas negara hukum di Indonesia, maka 

pembagiannya dapat dikelompokkan. Asas-asas formal meliputi asas tujuan 

yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yangtepat, asas 

materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam asas-asas materiil yaitu, asas sesuai 

dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai 
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dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan 

hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.
99

 

Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan hal  lain 

yang  tidak mempengaruhi keberlakuan Peraturan Perundang-undangan,  

namun  menyangkut  baik  atau  tidaknya  rumusan  suatu Peraturan Perundang-

undangan. Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan 

yakni asas yuridis, asas filosofis, dan asas sosiologis. 

1. Asas Yuridis 

Asas  yuridis  tersebut  sangat  penting,  artinya  dalam  penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan keharusan adanya 

kewenangan dari pembuat  Peraturan  Perundang-undangan, yang berarti bahwa 

setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat 

yang berwenang.Keharusan  adanya  kesesuaian  antara  jenis  dan materi 

muatan  Peraturan Perundang-undangan. Keharusan mengikuti tata  cara  atau  

prosedur  tertentu.Keharusan  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  

Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
100

 

2. Asas Filosofis 

Asas  filosofis  Peraturan  Perundang-undangan adalah dasar yang 

berkaitan dengan  dasar  filosofis atau ideologi  negara, dalam  arti bahwa  

Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh  
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nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat 

mengharapkan  agar  hukum  itu  dapat menciptakan  keadilan,  ketertiban,  dan 

kesejahteraan.
101

 

3.  Asas Sosiologis 

Asas  sosiologis  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  dasar  yang 

berkaitan dengan  kondisi atau kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  

berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh  masyarakat,  

kecenderungan  dan harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Perundang-

undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan 

mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang 

diterima oleh masyarakat secara wajar  akan  mempunyai  daya  laku  yang  

efektif  dan  tidak  begitu  banyak memerlukan pengarahan institusional untuk 

melaksanakannya. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, jika dilihat dari kaca mata sumber 

hukum, khususnya peninjauan melalui sumber hukum materil, bahwasanya 

lembaga perdamaian atau mediasi pada PERMA No 1 Tahun 2016 memuat 

usur-unsur sumber hukum materil. Hal ini bisa disimpulkan bahwa 

pembentukan atau perancangan undang-undang PERMA di peradilan 

merupakan perwujudan dari sumber hukum tersebut.
102
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Sumber hukum materil adalah yang turut serta menetukan isi hukum. 

Dapat ditinjau dari berbagi sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, 

filasafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah 

faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh 

terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebaginya) 

atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum itu 

diambil.
103

 

Adapun unsur-unsur sumber hukum materil yang memperkuat 

terbentuknya suatu peraturan atau undang-undang salah satunya terhadap 

undang-undang PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu meliputi : Sumber hukum 

dalam arti Sejarah, Sumber hukum dalam arti Sosiologi dan sumber hukum 

dalam arti Filsafat.104 

1. Sumber hukum dalam arti sejarah 

Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam arti Pengenalan 

hukum, yakni semua tulisan, dokumen, isnskripsi dimana belajar mengenal 

hukum suatu bangsa pada suatu waktu. Misalnya keputusan hakim, piagam, 

tulisan hukum, lembaga-lembaga hukum. Sumber dari pembentuk undang-

undang , yaitu sistem hukum positif suatu negara, code civil  merupakan 

sumber langsung Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari 

Belanda. 
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2. Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologi 

Menurut ahli sosiologi sumber hukum ialah faktor yang menentukan is 

hukum positif, misalnya keadaan ekonomi, pandangan agama, kerja sama dari 

berbagai sumber ilmu pengetahuan. 

3. Sumber Hukum Arti Filsafat 

Sebagai sumber untuk isi hukum : pandangan hidup pada masyarakat 

bukan pada pengertian budi, tapi karena faktor mempengaruhi agama, ekonomi, 

politik. Dan Sumber kekuatan untuk mengikat hukum. 

Adapun mengenai PERMA No 1 Tahun 2016 ini penulis 

menganalisabahwa, Mediasi di pengadilan merupakan salah satu komponen 

subtansi hukum. Komponen subtansi ini dapat memberikan kepastian terhadap 

para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang 

sedang dihadapi. Pada dasarnya pelaksanaan Mediasi sangat tergantung dengan 

nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi. Nilai dan keyakinan 

merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan 

berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian 

sengketa yang dihadapi, maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak 

terganggu serta hubungan baik tetap terjaga.
105

 

Dengan demikian berdasarkan paparan pembahasan di atas, yang 

menjelaskan isi dari Peraturan Perundang-undangan  yang termaktub dalam 
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PERMA No 1 Tahun 2016, dan rancang pembentukan undang-undang itu 

sendiri serta peninjauan sumber hukum yang kedudukannya sebagai dasar dari 

terwujudnya undang-undang. Penulis menganalisa bahwasanya, peraturan atau 

undang-undang di Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai pokok-pokok 

kaidah negara yang fundamental, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan 

hidup negara indonesia. hal ini merupakan bentuk perumusan atau pengelolaan 

yang berdasarkan dari sumber hukum, baik dari sumber hukum materil maupun 

dari sumber hukum formil yang dalam hal ini perannnya sebagai kunci 

terbentuknya suatu undang-undang di Indonesia.
106

  

Sesuai dengan pernyataan Hans Kelsen yang mendefinisikan sumber 

hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang 

mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang 

kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 

Dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber 

kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat 

ditemukan. Pelanggaran hukum umum (Pidana dan Perdata), mempunyai sanksi 

hukum yang dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri untuk menetapkan dan 

memberikan putusan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
107
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B. Analisis Legal Drafting Terhadap PERMA No 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari 

Teori Sumber Hukum Formil 

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya 

membutuhkan asas atau dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-

undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan NKRI yang 

berasaskan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya.  

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum asli 

dari Indonesia menjadi asas yang utama dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila berperan 

penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas 

yang di adopsi dari konsep negara hukum Pancasila memiliki kebenaran yang 

telah diakui oleh bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Konsep negara 

hukum Pancasila sudah tidak diragukan lagi kebenarannya dalam mewujudkan 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas dalam 

konsep negara hukum Pancasila dapat dijabarkan dan direalisasikan menjadi 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang 

menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
108

  

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus 

berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama, adalah ideologi bangsa 

yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua, 

adalah Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga, 
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adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan 

berdasar konstitusi. Selain ketiga pedoman yang telah tersebut, ada beberapa 

prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang meliputi, dasar peraturan perundang-undangan selalu 

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembentukan 

peraturan perundang-undangan, hanya peraturan perundang-undangan tertentu 

saja yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan 

perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku 

hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan 

yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan 

peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-

undangan lama atau Lex posteriorderogat legi priori.
109

 

Berdasarkan paparan tersebut, keberadaan undang-undang PERMA No 1 

Tahun 2016 memiliki aturan-aturan yang juga berdasarkan  asas Pancasila, 

sesuai dengan bunyi sila ke 4 (empat) “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.  Dapat dipahami bahwa, 

penyelesaian sengketa berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan 

nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang 1945 dan 

sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya, diantara yang 

disebutkan dalam penjelasan  pasal 3 ayat 2 yaitu undang-undang No 14 tahun 
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1970 yang telah dirubah dengan undang-undang No 4 tahun 2004 yang telah 

dirubah dengan undang-undang tahun 2009 yakni “ peradilan negara 

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
110

 

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan 

pihak sengketa dalam mencari solusi terutama diluar jalur pengadilan. Nilai 

musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi dan berbagai bentuk 

penyelesaian lainnya. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip 

musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan 

peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. 

Prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 

tentang mediasi ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan, baik dalam 

peradilan umum maupun dalam peradilan agama. Peradilan di luar lingkungan 

peradilan umum dan agama dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung 2016 sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
111

  

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung 

mentapkan tata kelola yang diantaranya meliputi: Perencanaan kebijakan, 

pengkajian dan penelitian mediasi di pengadilan Pembinaan, pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan mediasi di pengadilan, Pemberian akreditasi dan 
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evaluasi lembaga sertifikasi mediasi terakreditasi, Penyebarluasan informasi 

mediasi, Pengembangan kerjasama denga organisasi, lembaga atau pihak 

lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalm bidang 

mediasi.
112

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola, ditetapkan dengan 

keputusan ketua mahkamah agung. 

Berangkat dari penjelasan tersebut, jika ditinjau dari sumber hukum 

formal mediasi merupakan suatu lembaga atau bentuk undang-undang 

perdamaian yang wajib ditaati oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini 

berdasarkan definisi sumber hukum formal yang merupakan dasar kekuatan 

mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh 

penegak hukum.113 

Adapun penjelasan tentang sumber hukum formal yaitu: Sumber 

hukum dalam arti formal adalah bentuk atau kenyataan dimana kita dapat 

menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang 

menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Adapun yang 

termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah, Undang-undang, kebiasaan 

atau hukum tak tertulis, yurisprudensi, traktat dan doktrin. 

Terkait dengan penjelasan peraturan pembentukan perundang-undangan 

(legal drafting) dengan teori sumber hukum formal. Penulis menganalisa 
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bahwasanya, peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat untuk 

merumuskan unsur atau konsep sumber hukum. Dalam hal ini adalah sumber 

hukum formal, yang mana sumber hukum formal tersebut mempunyai prinsip 

yaitu: Undang-undang, Persetujan, Perjanjian antar negara, Kebiasaan atau adat, 

Yurisprudensi dan Doktrin. Undang-undang atau peraturan yang ada di 

Indonesia memiliki unsur tersebut, salah satunya undang-undang PERMA No 1 

Tahun 2016 tentang mediasi. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang analisis yuridis legal drafting terhadap perma 

No 1 Tahun 2016 tentang mediasi, penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Dari hasil analisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No 1 Tahun 

2016 ditinjau dari teori sumber hukum materil Penulis menganalisa 

bahwasanya, peraturan atau undang-undang di Indonesia telah memenuhi 

kriteria sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, bersifat 

tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara indonesia. hal ini 

merupakan bentuk perumusan atau pengelolaan yang berdasarkan dari 

sumber hukum, baik dari sumber hukum materil maupun dari sumber 

hukum formil yang dalam hal ini perannnya sebagai kunci terbentuknya 

suatu undang-undang di Indonesia.  

2. Sedangkan analisis yuridis legal drafting terhadap PERMA No 1 Tahun 

2016 ditinjau dari teori sumber hukum formil, peraturan perundang-

undangan merupakan suatu alat untuk merumuskan unsur atau konsep 

sumber hukum. Dalam hal ini adalah sumber hukum formal, yang mana 

sumber hukum formal tersebut mempunyai prinsip yaitu: Undang-undang, 

Persetujan, Perjanjian antar negara, Kebiasaan atau adat, Yurisprudensi dan 

Doktrin. Undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia memiliki 



 

 

unsur tersebut, salah satunya undang-undang PERMA No 1 Tahun 2016 

tentang mediasi. 

B. Saran-saran 

Dari penelitian ini penulis meberikan saran diantaranya : 

1. Dengan adanya upaya pemerintah hukum dalam mewujudkan undang-

undang atau peraturan, demi terciptanya keadilan. Tidak ada alasan lagi 

untuk tidak mematuhi apa yang telah diundangkan oleh pemerintah. 

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang hukum 

merupakan hal terpenting, karena dari masyarakatlah alur hukum bisa 

terlaksana, dengan demikian kebutuhan atau hak-hak masyarakat dalam 

berurusan denga hukum akan terpenuhi. Salah satunya undang-undang 

Perma mediasi yang beberapa kali diperbaharui, adalah untuk memudahkan 

masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya. 

2. Bahwa, mediasi merupakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa, 

dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dan berkekuatan 

hukum. Sangat disarankan dalam penyelesaian suatu perkara supaya 

melalui lembaga mediasi tersebut, selain mematuhi peraturan pemerintah, 

sruktur mediasi mudah dipahami dan lebih menekankan kesepakatan para 

pihak dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur paksaan ataupun kecurangan 

lain, adapun hasil keputusan dari pelaksanaan mediasi tersebut  benar-benar 

peranan atau kesepakatan dari para pihak . 
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