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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perselisihan dalam keluarga semakin hari akan selalu berkembang 

mengikuti perkembangan zaman dan pertumbuhan manusia, pertentangan 

(conflict) antara anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan 

masyarakat yang pesat, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Roucek dan 

Warren ”Masyarakat yang heterogen biasanya ditandai kurang dekatnya 

hubungan antara orang satu dengan orang atau kelompok lainnya, masing-

masing individu cenderung mencari jalannya masing-masing. Sementara itu 

kondisi sumber pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, sehingga persaingan 

tidak dapat dihindari yang jika hal ini memuncak maka akan terjadi 

pertentangan pada masyarakat”.
1
  

Terdapat suatu budaya (culture) yang hidup dan berkembang di dalam 

masyarakat
2
 untuk mengatasi berbagai perselisihan, yaitu budaya musyawarah 

mufakat yang efektif dalam mengatasi perselisihan antar anggota masyarakat, 

namun akhir-akhir ini mulai ditinggalkan dan terkikis seiring dengan 

perkembangan zaman, pertumbuhan manusia dan kemajuan teknologi. Pada 

dasarnya penggunaan cara penyelesaian perselisihan dengan musyawarah 

mufakat dalam masyarakat sama saja dengan metode mediasi, hanya saja 

penerapannya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masing-

masing masyarakat.
3
 

Musyawarah mufakat dalam menangani perselisihan keluarga, pada era 

saat ini kemudian diadopsi dalam sebuah metode yang efektif untuk 

diterapkan, yaitu metode mediasi non litigasi dalam mengatasi perselisihan 

                                                             
1
   Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

h.166. 
2
  Ibid h.45. 

 
3
 Helmy Ziaul Fuad, Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat 

Tradisional Dan Moderen, Artikel Dirjen Badan Peradilan Agama, Mei 2019. Dapat dilihat di  

https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3IehqO-FSKGGsMu2w4l9IZkEIk/view. 

https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3IehqO-FSKGGsMu2w4l9IZkEIk/view
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keluarga yang juga sesuai dengan syari‟at Islam. Mediasi non litigasi berjalan 

dengan peran serta berbagai pihak dan tokoh-tokoh yang ada di tengah 

masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan  kepala 

desa yang memiliki kharisma dan dihormati, proses penyelesaiannya 

diserahkan sesuai kehendak dan kesepakatan mereka, sedang para tokoh hanya 

memfasilitasi dan memberikan nasihat sehingga hasilnya memuaskan pihak-

pihak yang berselisih. Keberhasilan proses mediasi biasanya terwujud dalam 

bentuk kesepakatan damai. Asas musyawarah memberikan hak-hak yang 

fundamental kepada masyarakat untuk membangun keinginan kolektifnya serta 

memberikan legitimasi yang kuat pada produk hukum, merupakan pembuka 

ruang publik bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengakses, mengkritik, 

dan meluruskan makna hukum yang sesuai dengan kepentingan kolektifnya
4
. 

Pendapat yang memandukan berbagai macam proses perdamaian dalam 

konflik (mediasi, fasilitasi, konsiliasi, dan negosiasi) sebagaimana diungkapkan 

oleh Mohammed Abu-Nimer, di antaranya adalah sebagai   berikut :
5
 

1. Konflik tidak harus merupakan kejahatan atau kegagalan sistem yang ada. 

sebaliknya, konflik seringkali merupakan kekuatan kreatif yang 

menghasilkan jalan keluar dan alternatif baru. 

2. Konflik adalah proses alamiah yang dapat berakibat konstruktrif, 

destruktif, atau dua-duanya sekaligus. 

3. Konflik adalah bagian intrinsik semua hubungan. 

4. Konflik disebabkan oleh sekian banyak jenis peristiwa yang berbeda. 

5. Orang-orang bukanlah masalah. 

6. Harapan yang jelas dan tegas adalah bagian penting dan inti dari proses 

penyelesaian apa pun dan inti dari upaya pencapaian kesepakatan atau 

kesepahaman atas isu yang dipersoalkan.  

                                                             
4
  Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.14-15. 

5
  Mohammed Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam Teori dan 

Praktek. Diterjemahkan dari Nonviolence and Peace Building In Islam: Theory And Practice. 

(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h.17. 
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7. Konflik bisa jadi positif ketika ia meningkatkan komunikasi dan 

kepercayaan; permasalahannya bisa dipecahkan; berujung pada 

perkembangan dan pertumbuhan; melepaskan perasaan ketertindasan; 

meningkatkan kerja dan kinerja. 

8. Konflik bisa jadi negatif ketika ia berkembang menjadi peperangan atau 

kekerasan; mencegah atau menghalangi perkembangan personal dan 

kelompok; menghalangi orang untuk membicarakan isu sebenarnya; 

mendorong orang jadi tidak kooperatif. 

9. Konflik bisa dikelola atau diselesaikan secara konstruktif lewat 

komunikasi. Tapi, tak semua konflik bisa diselesaikan dengan 

meningkatkan komunikasi. 

10. Tidak semua konflik berujung pada akhir bersama atau akhir yang 

disepakati. Tapi ketika hasil yang saling memuaskan bisa dicapai bersama, 

maka akhir bersama itu cenderung akan bisa saling-memperkuat, efisien, 

dan tahan lama. 

Tujuan agama dan hukum, yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia 

(maslahat al-ummah) yang dapat menjadi teori besar dalam membimbing 

masyarakat untuk menciptakan kebaikan dan kedamaian bagi sesama dan 

lingkungan sekitarnya atau untuk menciptakan rahmat bagi seluruh alam
6
. Al-

Qur‟an menyebutkan dalam  Surat Al-Anbiya ayat 107
7
 : 

            

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.(QS.Al-

Anbiya:107). 

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang dalam ajarannya selalu 

memerintahkan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan persengketaan 

                                                             
6
  Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 

2014), h.164. 
7
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta 

Media, 2005), h.331. 
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melalui pendekatan ishlah (perdamaian), hal ini tercantum dalam Q.S. Al 

Hujurat ayat 10
8
: 

                           

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)  dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. 

(QS.Al-Hujurat:10) 

Proses mediasi sebagai usaha untuk  mewujudkan perdamaian, merupakan 

perintah Allah Swt dalam menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, 

sebagaimana terdapat dalam Al- Qur‟an Surat An Nisa ayat 35
9
: 

                                

                         

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga 

laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika 

keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh 

Allah Maha mengetahui, Maha Teliti”. (QS.An-Nisa:35) 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses 

penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam 

pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja 

sama (kooperatif) di luar pengadilan
10

. Proses litigasi menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul 

kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam 

penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan 

menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses 

yang panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah ini pula yang 

                                                             
8
   Ibid., h.516. 

9
   Ibid., h.84. 

10
   Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2013), h.5. 
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menambah andil kritik terhadap proses penyelesaian sengketa melalui litigasi
11

. 

Sebaliknya dengan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat win win solution
12

, dijamin kerahasiaan sengketa 

para pihak, menghindari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif, 

menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap 

menjaga hubungan baik. 

Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan 

(litigasi), sedangkan mediasi diluar pengadilan (non litigasi) dalam aturan 

hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor                                                                         

30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
13

, Pasal 6 

ayat (1) menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat 

diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang 

didasarkan pada i‟tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara 

litigasi di Pengadilan Negeri”, belum diaturnya secara jelas ketentuan 

mengenai tata cara  pelaksanaan mediasi non litigasi dalam Undang-Undang ini 

memiliki implikasi yang terjadi dalam prakteknya, bahwa masyarakat di 

berbagai tempat cenderung melaksanakan mediasi sesuai dengan kebiasaan 

serta budaya yang berkembang di lingkungan mereka masing-masing. 

Peraturan Perundang-Undangan lain yang mendukung pelaksanaan 

mediasi non litigasi diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

                                                             
11

  I Made Sukadana, Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata 

Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya 
Ringan, (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2012), h.67. 

12
  Win win solution adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan 

dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang 

dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, sebagaimana dikutip oleh Rika Lestari, SH., M.Hum 

dalam jurnal Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di 

Luar Pengadilan di Indonesia, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/9080-ID-

perbandingan-hukum-penyelesaian-sengketa-secara-mediasi-di-pengadilan-dan-di-lua.pdf, pada 

tanggal 10 Juli 2020 Jam 09.16. 

 
13

   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, diakses dari https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-

30-tahun-1999-?r=1&q=UU%2030%201999&rs=1847&re=2020, pada tanggal 21 April 2020 Jam 

13.15. 

https://media.neliti.com/media/publications/9080-ID-perbandingan-hukum-penyelesaian-sengketa-secara-mediasi-di-pengadilan-dan-di-lua.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/9080-ID-perbandingan-hukum-penyelesaian-sengketa-secara-mediasi-di-pengadilan-dan-di-lua.pdf
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-?r=1&q=UU%2030%201999&rs=1847&re=2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-?r=1&q=UU%2030%201999&rs=1847&re=2020
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48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
14

, di dalam Pasal 58 dijelaskan 

bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar 

pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. 

Dalam aturan lain disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan masyarakat 

yang terjadi di desa menjadi tanggung jawab yang melekat pada jabatan kepala 

desa sebagai pemilik otoritas desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 4 

huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa
15

, “bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa berkewajiban untuk 

menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Hal ini dapat diartikan bahwa 

tugas kepala desa sebagai mediator perselisihan yang terjadi antar masyarakat 

yang dipimpinnya. 

Hubungan Keluarga sebagai sebuah ikatan sakral dalam mempertahankan 

eksistensi keberlangsungan hidup manusia, pada prakteknya mengharuskan 

terjadi interaksi antar anggotanya, sehingga sangat berpotensi timbul 

perselisihan dalam berbagai perkara hukum kekeluargaan diantaranya hal-hal 

yang berhubungan dengan perkawinan selama dalam ikatan perkawinan 

maupun setelah berakhirnya perkawinan, kewarisan dan wakaf yang pada 

akhirnya akan berujung dengan saling gugat di pengadilan. Perkara Keluarga di 

Pengadilan Agama Tanjung Karang periode bulan Januari 2020 sampai dengan 

Mei 2021 adalah 2729 Perkara, yang didominasi perkara perceraian
16

. 

Penumpukan perkara seperti ini akan terus meningkat apabila tidak ditemukan 

solusi penyelesaian yang tepat, salah satunya melalui mediasi di luar 

pengadilan. Kekurangan yang ada dalam metode penyelesaian sengketa secara 

litigasi (lembaga peradilan) seperti ini, yaitu pada akhirnya putusan hakim akan 

                                                             
14

  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-

2009#,  pada tanggal 21 April 2020 Jam 13.18. 

 
15

  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diakses                                                   

dari https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-

tahun-2014, pada tanggal 21 April 2020 Jam 13.33. 
16

  Sistem Informasi Penanganan Perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang, diakses 

dari https://sipp.pa-tanjungkarang.go.id/list_perkara, pada tanggal 10 Juli 2020 Jam 09.16. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014
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menimbulkan kekecewaan bagi salah satu pihak yang berselisih. Benih-benih 

permusuhan dan dendam bisa saja muncul diantara para pihak pasca putusan 

pengadilan, karena anggapan bahwa salah satu pihak merasa telah dikalahkan. 

Urgensi mediasi non litigasi, penting untuk diterapkan di tengah 

masyarakat, mengingat perkara perselisihan keluarga di pengadilan agama 

semakin hari semakin bertambah, ungkapan yang sama sering terlontar dari 

para advokat yang bersinggungan langsung dan menyaksikan sendiri, bahwa 

perkara perselisihan keluarga yang mereka hadapi semakin bertambah setiap 

harinya, bahkan  biaya yang harus dikeluarkan para pihak dalam proses 

sengketanya lebih besar (mahal) daripada nilai objek yang dipersengketakan
17

. 

Atas dasar hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai mediasi 

non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga perspektif hukum 

Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.  

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

a. Perselisihan keluarga akan terus berkembang dari waktu ke waktu 

seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan 

zaman.  

b. Terdapat suatu budaya (culture) yang hidup, tumbuh dan berkembang di 

tengah masyarakat yaitu budaya musyawarah mufakat yang sangat 

efektif dalam mengatasi perselisihan yang terjadi antar anggota 

masyarakat. 

                                                             
17

  Disampaikan oleh Karjuli Ali, SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad, 

pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat “Pelatihan Mediator Desa, tema Mediasi sebagai 

Alternatif Penyelesaian Masalah Hukum di Desa”, Dilaksanakan di Desa Gunung Labuhan 

Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 19 Februari 2020. Kerja sama 

antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Menang 

Jagad.              
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c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa sebagai dasar pelaksanaan mediasi, belum 

mengatur secara spesifik mengenai arahan bagi masyarakat yang sedang 

berselisih dalam perkara keluarga, agar mengutamakan memilih 

menyelesaikan dengan cara mediasi non litigasi daripada berperkara di 

pengadilan.   

d. Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, belum mengatur 

bagaimana tata cara  pelaksanaan mediasi diluar pengadilan (non 

litigasi) sengketa keluarga. 

e. Biaya yang harus dikeluarkan para pihak dalam proses sengketanya 

lebih besar daripada nilai objek yang diperengketakan. 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa 

keluarga secara mediasi non litigasi, mencakup perkara perkawinan dan 

hal-hal yang berhubungan dengannya yaitu perjanjian perkawinan, 

putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban 

antara orang tua dan anak, perwalian, kewarisan, dan perwakafan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konstruksi mediasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa 

keluarga perspektif Hukum Islam? 

2. Bagaimana konstruksi mediasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa 

keluarga perspektif Perundang-Undangan di Indonesia? 

3. Bagaimana relevansi mediasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa 

keluarga terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui konstruksi mediasi non litigasi dalam penyelesaian 

sengketa keluarga perspektif Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui konstruksi mediasi non litigasi dalam penyelesaian 

sengketa keluarga perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui Relevansi mediasi non litigasi dalam penyelesaian 

sengketa keluarga terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, baik manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah, sehingga 

dapat dijadikan sebagai kajian bagi para akademisi yang mempelajari 

hukum keluarga, khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa 

keluarga di luar pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program 

Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

tentang penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi di luar 

pengadilan atau secara non litigasi. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat 

Undang-Undang agar dapat dibuat suatu Peraturan Perundang-
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Undangan yang mengatur mengenai penguatan mediasi non litigasi 

serta petunjuk teknis tata cara penyelesaian sengketa keluarga di luar 

pengadilan secara lebih rinci, agar bisa dijadikan pedoman bagi 

masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan keluarga yang terjadi 

diantara mereka. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang terkait dengan mediasi non litigasi dalam menyelesaikan 

berbagai perselisihan yang terjadi di dalam keluarga atau masyarakat, selalu 

menarik untuk dibahas. Dalam kajian pustaka ini, akan diuraikan beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi diluar pengadilan,               

antara lain :  

1. Tesis Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum 

Positif dan Hukum Islam, Oleh Hifdhotul Munawaroh Mahasiswa 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
18

. 

Didalamnya dibahas bahwa Dalam dunia hukum di Indonesia terdapat 

praktek mediasi dalam bentuk bervariasi. Mediasi itu dapat dikategorikan 

dalam dua model, yaitu mediasi dalam proses peradilan, dan mediasi dalam 

proses non litigasi. Mediasi dalam proses peradilan adalah produk 

keputusan Majelis Hakim yang menghendaki adanya perdamaian antara 

para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan damai antara 

kedua belah pihak atas hasil musyawarah. Proses mediasi sebagaimana 

termaktub dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 3, 4, dan 5 

adalah :  

(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja 

sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis 

hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). 

                                                             
18

 Munawaroh Hifdhotul, Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa             

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/ 

dspace/bitstream/123456789/41497/1/HIFDHOTUL%20MUNAWAROH-SPS.pdf, pada tanggal 

15 Juli 2020 Jam 11.49. 

http://repository.uinjkt.ac.id/%20dspace/bitstream/123456789/41497/1/HIFDHOTUL%20MUNAWAROH-SPS.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/%20dspace/bitstream/123456789/41497/1/HIFDHOTUL%20MUNAWAROH-SPS.pdf
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(4) Atas dasarkesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 

(empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)  

(6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi 

dilakukan sejak jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.  

 

Proses mediasi ini disampaikan kepada majelis hakim apakah perkara ini 

diselesaikan secara damai atau dilanjutkan kepada proses pengadilan. 

Adapun mediasi diluar pengadilan yaitu atas kehendak para pihak untuk  

menyelesaikan sengketa secara damai. Kedua belah pihak kemudian 

menandatangani akta perdamaian yang kemudian menjadi bukti 

penyelesaian sengketa. Mediasi ini disebut juga dengan mediasi secara non 

litigasi, yaitu alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan. Mediasi 

seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat adat di berbagai daerah di 

Indonesia untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, baik sengketa 

perdata maupun sengketa pidana tertentu yang dikenal dengan mediasi adat 

atau peradilan adat. 

 

Mediasi diluar peradilan ditangani oleh mediator perorangan atau lembaga 

independen, sedangkan mediasi di lembaga peradilan ditangani oleh hakim 

atau mediator yang bersertifikat. Mediasi cepat berkembang karena lebih 

efektif, dan lebih memberikan resolusi sengketa.  Tujuan dari mediasi 

adalah untuk menekankan aspek keadilan restoratif.  Adapun dasar yuridis 

bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan adalah:   

 Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad 

1941:144) (reglement Indonesia yang Diperbaharui).  

 Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927: 

227) (Reglement  Acara untuk daerah Luar jawa dan madura).  

 Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1874:52). 

 Pasal 377 HIR (Het Herzine Indonesich Reglement Staatsblad, 1972:227) 

ketentuan tentang penyelesaian sengketa dengan juru pemisah, upaya 

arbitrase.  
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Masa Kemerdekaan sampai sekarang 

 Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. 

 Pasal 65 dan 56 UU No. 7 Tahun 1989.  

 Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975.  

 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 Tentang lembaga 

Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan. 

 SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 

 Perma No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

 Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  

 

Dari seluruh pengertian mediasi tersebut, terdapat beberapa persamaan, 

yaitu : pertama mediasi adalah sebuah  perundingan yang esensinya sama 

dengan proses musyawarah atau konsensus; kedua, peran mediator dalam 

membantu para pihak yang bersengketa melalui identifikasi permasalahan, 

mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan alternatif yang akan 

ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan; ketiga, 

mediator hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau 

menentukan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa, dan menjaga 

bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan 

kesepakatan dari para pihak melalui jalan negosiasi. 

 

Penyelesaian konflik secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia sejak dahulu. Di Papua, penyelesaian adat secara 

damai disebut dengan Para-Para Adat‛. Peradilan adat di Papua diatur 

berdasarkan Peraturan Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Peradilan Adat Papua.  Peraturan ini adalah pelaksanaan dari 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus 

Bagi Propinsi Papua. 
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Pemerintahan adat Papua mengedepankan konsep musyawarah mufakat, 

berpegang pada tiga asas pokok yaitu asas kerukunan, kepatutan dan 

keselarasan yang menjadi pedoman dalam mencarikan pemecahan terhadap 

persoalan adat yang dihadapi. Pemimpinnya adalah seorang ondoafi, dengan 

Abu Akho sebagai eksekutor pelaksana putusan adat. Adapun Hakim Adat 

di Papua biasanya adalah kepala suku seperti Nati, Ontofro, Yoskondor, 

Manambri, Menagawan, tetapi bisa juga ditunjuk salah seorang kepala 

Keret/Kepala Klan atau kepada marga untuk menjadi hakim adat. Jenis 

pelanggaran adat yang ditangani oleh pengadilan adat adalah: Tindak  

pidana kekerasan dalam  rumah tangga (KDRT), perzinahan, penghinaan 

terhadap wanita dan kepala adat, penganiayaan, perkelahian, pencurian 

ringan, membuka rahasia masyarakat, hamil diluar nikah, dan pembunuhan 

(dengan pengawalan pengadilan negeri), dan melarikan seorang perempuan. 

 

Apabila ada perkara terjadi di suatu dusun, maka yang menyelesaikan 

adalah dusun yang lain, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan dan ketidakadilan serta berpihak pada salah satu pihak yang 

bersengketa dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: bentuk atau 

tingkat kesalahan yang dilakukan, pertimbangan si korban, dan pelaku; 

pertimbangan atau masukan kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat 

setempat, serta aturan adat setempat. 

 

Di Banjar, salah satu bentuk penyelesaian sengketa  yang lazim dan diakui 

efektif dalam menyelesaikan pertikaian adalah Adat badamai. Adapun yang 

menjadi landasan dijalankannya adat badamai adalah Undang-undang 

Sultan Adam Pasal 21. Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga 

dan tidak dilakukan  adat badamai diyakini akan merusak tatanan harmoni 

yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika konflik 

terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh 

masyarakat berinsiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, 

melalui pertemuan (musyawarah) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, 
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dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak 

memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah 

pihak diikat dalam sebuah  persaudaraan yang lazim disebut sebagai 

maangkat dangsanak (dipersaudarakan)  atau maangkat kuitan (menjadi 

orang tua dan anak angkat). 

 

Di provinsi Bali dikenal dua jenis desa yakni desa administrarif dan desa 

adat (pakraman). Secara normatif, prajuru desa (pengurus desa Pakraman) 

memiliki tugas-tugas dalam mengusahakan perdamaian dan penyelesaian 

sengketa adat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Bali Nomor 3 Tahun 2003. Pelanggaran adat Bali sebagian besar diatur 

dalam awig-awig desa adat yang bersangkutan berupa pelanggaran 

kesusilaan, pelanggaran terhadap harta benda, pelanggaran terhadap 

kepentingan pribadi, dan pelanggaran tidak menjalankan kewajiban atau 

lalai melaksanakan kewajiban adat. 

 

Mediasi dan Perdamaian Dalam Hukum Islam  

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan al-sulh. Secara bahasa, 

al-sulh bermakna menghentikan perselisihan, sedangkan secara syari„at 

bermakna akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang 

berselisih. Dalam perdamaian ini para pihak sepakat untuk saling 

melepaskan sebagian dari tuntutannya, hal ini dimaksudkan agar 

persengketaan diantara mereka dapat berakhir, untuk mengembalikan 

keharmonisan diantara kedua pihak yang bertikai. 

 

Al-Qasani mengatakan bahwa perselisihan itu tidak akan terjadi kecuali 

karena manusia mementingkan perkara keduniawian, hanya mengikuti hawa 

nafsu, dan condong kepada kepentingan pribadi, al-sulh akan menjadi 

tonggak keadilan yang akan membawa kepada rasa saling menyayangi antar 

manusia. Setiap pihak yang bersengketa disebut musalih, sesuatu yang 

diperselisihkan disebut musalah ‘anh, pengganti suatu yang disengketakan 

disebut musalah „alaih. 
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Al-Zuhayli  mengatakan bahwa al-sulh itu diperbolehkan atas perkara yang 

belum jelas kebenarannya diantara kedua belah pihak. Sedangkan „Audah 

berpendapat bahwa al-sulh diperbolehkan pada perkara-perkara yang 

melanggar hak-hak adami, bukan hak-hak Allah, sehingga sulh dapat 

menjadi penyebab gugurnya hukuman qisas dengan adanya maaf dari 

korban. Adapun menunjuk seorang hakim untuk mendamaikan antara pihak 

yang bertikai bersifat tidak memaksa. Sedangkan dasar hukum 

dibolehkannya melakukan al-sulh dalam suatu kasus tanpa melalui jalur 

hukum didasarkan pada al Qur‟an, Hadits, dan Ijma‟. 

 

2. Tesis Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya, Oleh 

Andang Permati Sih Palupi, S.H. Mahasiswa Pascasarjana Universitas 

Diponegoro Semarang
19

. Didalamnya dibahas bahwa di Indonesia ada dasar 

hukum yang memperbolehkan suatu sengketa diselesaikan melalui 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang  No. 30  

Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan   Alternatif    Penyelesaian Sengketa. 

Juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 

menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada 

baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang akan 

diajukan ke pengadilan. Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya 

sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk 

menyelesaiakan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang 

dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau fasilitator juga perdamaian 

yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara 

tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian 

sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan 

                                                             
19

 Andang Permati Sih Palupi, S.H, Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan 

Pelaksanaannya, diakses dari http://eprints.undip.ac.id/16418/1/ANDANG_PERMATI_SIH 

_PALUPI.pdf, pada tanggal 02 Mei 2020 Jam 22.41. 

http://eprints.undip.ac.id/16418/1/ANDANG_PERMATI_SIH%20_PALUPI.pdf
http://eprints.undip.ac.id/16418/1/ANDANG_PERMATI_SIH%20_PALUPI.pdf
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untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari.  

Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar 

pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta 

perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan 

maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Perdamaian pada 

hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang 

memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar 

pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk 

dikukuhkan. Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian 

dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 

1858  Kitab Undang Undang Hukum Perdata  menyatakan bahwa : Segala 

perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan 

hakim dalam tingkat  yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu 

dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan 

bahwa salah satu pihak dirugikan.  

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap masyarakat memiliki berbagai 

macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perkara, 

konflik dan sengketa. Secara berangsur-angsur masyarakat cenderung 

meninggalkan cara–cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan 

beralih ke cara-cara yang diakui oleh pemerintah.  Disinilah hukum 

dibangun guna menengahi masalah sengketa-sengketa dengan aturan-aturan 

yang harus dipatuhi kedisiplinanya. Dalam menegakkan hukum ada tiga 

unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechssicherheit), 

kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtikeit). Pada dasarnya 

subtansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak namun 

undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh 

dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :  

a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang 

bersangkutan atau pokok perkara; 

b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan;  
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c. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu 

alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan 

perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas;  

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

dinyatakan palsu;  

e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu 

keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, 

namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi 

jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka 

perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah; 

f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat 

yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal 

itu.  

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan. 

Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan 

budaya biasanya jika timbul suatu sengketa maka hal yang dilakukan 

terlebih dahulu adalah melakukan musyawarah untuk mufakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa perdamaian adalah suatu hal penting untuk 

penyelesaian suatu sengketa. Musyawarah untuk mencapai mufakat 

merupakan proses penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan yang 

dianggap berakar pada berbagai masyarakat adat di Indonesia, antara lain  

pada :  

1. Masyarakat Batak, mengadakan acara Runggun Adat  yang bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan; 

2. Masyarakat Minangkabau, mengenal lembaga Hakim Perdamaian 

Minangkabau dalam Karapatan Nagari yang secara umum berperan 

sebagai mediator atau konsiliator; 
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3. Masyarakat Aceh, memiliki badan pemutus adat yang menggunakan 

prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan 

Tuha Puet;  

4. Masyarakat Jawa, yang menghasilkan keputusan dalam suatu pertemuan 

yang disebut dengan Rembug Desa;  

5. Masyarakat Bali, mengenal hakim perdamaian yang berfungsi sebagai 

pihak yang mendamaikan atau merukunkan para pihak yang bersengketa. 

Perjanjian perdamaian timbul karena banyak manfaat yang akan didapat 

oleh para pihak yang bersengketa, karena dalam sistim peradilan kita 

banyak sekali kelemahannya. Kritik yang seringkali muncul terhadap 

peradilan bukan hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal 

tersebut antara lain di sebabkan karena  :  

a. Penyelesaian sengketa yang lambat.  

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau 

“waste of time”, sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang 

bersifat sangat formal (formalistic) dan sangat teknis (technically), selain 

itu arus perkara yang masuk ke pengadilan semakin deras, sehingga 

pengadilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (overloaded). 

b.  Faktor  biaya   

Semua pihak menganggap faktor biaya perkara sangat mahal, apalagi jika 

dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian 

mengakibatkan  makin  tinggi   biaya  yang  harus  dikeluarkan,  seperti 

biaya resmi dan bayaran untuk pengacara yang mesti ditanggung. 

Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara 

di pengadilan menjadi tidak berdaya, terkuras segala tenaga, waktu dan 

pikiran (litigation paralyze people). 

c.  Peradilan tidak tanggap (Unresponsive)  

Kenyataan, pengalaman dan pengamatan membuktikan bahwa 

pengadilan kurang tanggap dan tidak responsive (unresponsive) dalam 

bentuk perilaku. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan kurang 
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tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan kebutuhan 

masyarakat. Selain itu pengadilan dianggap sering berperilaku tidak  adil 

atau unfair karena didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam 

memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada 

lembaga besar dan orang kaya. 

d.  Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah   

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang 

bersengketa kearah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan 

tidak bersifat problem solving diantara pihak yang bersengketa,  tetapi  

menempatkan  kedua  belah  pihak   pada   posisi  yang saling 

berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (the 

winner) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (the 

losser). Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan kedamaian yang 

timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang 

kalah. 

e.  Kemampuan para hakim bersifat generalis  

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, 

ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di luar itu 

pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka 

mampu menyelesaiakan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam 

berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi konstruksi, akutansi, 

perkreditan dan sebagainya.  

Oleh karena itu banyak faktor yang didapat dari dipilihnya perdamaian dari 

pada menempuh jalan litigasi.  Adapun keuntungan yang akan didapat 

antara lain :  

a.  Sifat kesukarelaan dalam proses  

Para pihak percaya bahwa alternatif penyelesaian sengketa memberikan 

jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan lebih 

baik dibandingkan dengan prosedur litigasi.  

 



20 
 

 

b.  Prosedur yang cepat  

Karena prosedur ini bersifat informal, pihak-pihak yang terlibat mampu 

untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini akan 

mempercepat proses penyelesaian masalah sehingga mencegah 

terjadinya penundaan dan berlarut-larutnya suatu masalah, seperti yang 

biasa  dialami  apabila  masalah  tersebut  diselesaikan  melalui   proses 

litigasi di pengadilan.  

c.  Keputusan non yudisial.  

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak 

yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari 

pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai 

lebih banyak control dan mampu memperkirakan hasil-hasil sengketa 

yang akan dicapai. 

d.  Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah  

Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur litigasi di pengadilan 

yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang 

didasarkan pada titik sempit hukum.  

e.  Hemat  waktu   

Dalam proses penyelesaian masalah melalui proses litigasi di pengadilan 

sering mengalami keterlambatan yang cukup berarti dalam menunggu 

kepastian tanggal persidangan hingga putusan.  

f.   Hemat biaya  

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang 

dipergunakan. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan 

penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal.  

g.   Pemeliharaan hubungan 

Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang  menempatkan satu 

pihak di posisi yang menang serta pihak lain di posisi yang kalah, 

sehingga dapat memunculkan permusuhan di antara mereka.  
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h.  Keputusan yang bertahan sepanjang waktu  

Keputusan ini biasanya bertahan sepanjang waktu, jika kemudian di 

kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak 

yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang 

kooperatif dibandingkan dengan menerapkan pendekatan yang 

adversarial atau pertentangan. 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dalam pasal 1851, perdamaian  adalah  suatu  perjanjian  dengan  

mana  kedua   belah   pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung 

ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian itu tidaklah sah 

melainkan jika dibuat secara  tertulis. Sedangkan perjanjian perdamaian 

berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa  Pasal 6 ayat (2) mensyaratkan bahwa 

hasil dari penyelesaian suatu sengketa atau beda pendapat dituangkan dalam 

suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani  oleh  semua pihak yang 

terkait, dalam  Pasal 6 ayat (7) menyatakan bahwa kesepakatan tertulis 

tersebut wajib didaftarkan di pengadilan negeri.  

 

3. Tesis Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap 

Konsep Ishlah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam 

Islam), Oleh M. Mukharom Ridho. Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
20

. Islam adalah agama yang 

dibawa oleh nabi Muhammad dengan misi rahmatan lil aalamin (kasih 

sayang untuk seluruh alam. Termasuk manusia) yang menyeluruh dan 

komprehensif (As-Syaamil Al-Mutakammil) dan mengedepankan keadilan 

                                                             
20

  M. Mukharom Ridho, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian 

Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam), diakses 

dari http://eprints.ums.ac.id/60373/21/08%20naskah%20publikasi.pdf, pada tanggal 15 Juli 2020 

Jam 13.29. 

 

http://eprints.ums.ac.id/60373/21/08%20naskah%20publikasi.pdf
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sosial (Al-Adaalah Al-Ijtima’iyah). Maka syariat Islam juga mengatur 

bagaimana cara menyelesaikan konflik diantara mereka, dimana metode ini 

disebut As-sulhu atau Al-Ishlah yang berarti perdamaian, penghentian 

perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan Islam 

(fiqih), ash-sulhu dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian 

sengketa berupa perjanjian (Aqad) diantara dua orang, kelompok atau 

bahkan negara yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan atau 

mencapai kesepakatan diantara keduanya.   

 

APS dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah Al-Ishlah atau As Sulh. 

Term Ishlah dapat Juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya 

dengan perilaku manusia. Secara etimologi Ishlah dapat diartikan memutus 

perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak 

kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan. Menurut 

madzhab Hambali, Ishlah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan 

yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua 

kelompok yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terjwujud kecuali bila 

penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan. Beberapa ahli 

fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun  dalam redaksi yang 

berbeda, arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan. 

Dalam penerapan yang dapat difahami adalah suatu akad dengan maksud 

untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling 

bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah 

satu pihak (win-win solution). 

 

Dalam Islam hukum ishlah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan  dan 

tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang 

berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak 

selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang 

disunahkan dalam ishlah adalah apabila belum diketemukannya jalan 

terang/kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan 

kebenaran maka hukum memihak pada yang benar. Adapun para ulama 
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telah bersepakat terkait legalitas Ishlah dalam Islam dengan alasan dalam 

Ishlah terdapat uqud (kontrak-kontrak perjanjian) yang membawa mashlahat 

dapat memutus konflik dan perpecahan. Namun tentunya Ishlah disini 

bergantung pada kesadaran posisi masing-masing keduabelah pihak dan 

sikap kooperatif selama masa pendamaian hingga tercapai tujuan.  

 

Konflik yang muncul bisa karena satu sebab atau beberapa sebab tertentu, 

atau satu sebab bisa menimbulkan efek penyebab berikutnya. Maka pada 

tulisan ini, penulis mengelompokkan sebab-sebab terjadinya konflik dari 

perspektif ayat-ayat Al-Qur‟an, sebagai berikut: 1. Konflik keuntungan, 

kepentingan dan aset materiil, 2. Konflik pemikiran dan ideologi, 3. Konflik 

suku, ras, agama (sara), 4.Konflik politik dan golongan, 5. Konflik 

Keluarga, 6. Konflik karena keegoisan dan gangguan kejiwaan. Bila ditinjau 

dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilankeberhasilan Islah pada 

masa Rasulallah dipengaruhi oleh beberapa faktor: Menurut DR. Wahbah 

Az-Zuhaili (2003), (1) komitmen dari keduabelah pihak yang berkonflik 

terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. 

(2) niat baik keduabelah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah 

terjadi. (3) negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang 

kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. (4) bagi pihak Islam, 

perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. (5) 

memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, 

mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan 

terhadap konflik yang berlangsung Maka dapat difahami bahwa 

keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran 

penuh masing-masing fihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah 

dengan  tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang 

berlangsung. Disamping itu pemilihan tool and human resource (mediator/ 

hakam) yang tepat, sangat berpengaruh terhadap cepat dan adilnya hasil 

yang tercapai dalam proses penyelesaian. 
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Peluang Pelembagaan Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(APS) di Indonesia.  

 

Dalam konteks ke Indonesiaan, pelembagaan serta pemasyarakatan APS 

memiliki berbagi peluang yang didasarkan pada beberapa faktor pendukung, 

seperti : 

a. Secara politik dan budaya bangsa Indonesia memiliki jiwa kooperatif 

dalam  penyelesaian konflik, dimana hal ini tercermin dalam sila 

keempat pancasila (musyawarah untuk mufakat). Selain itu nilai-nilai 

kompromi dan konfrontatif  dalam  penyelesaian sengkata dan konflik 

muncul secara umum dimana saja di Indonesia terutama dalam 

masyarakat tradisional). Hal ini dianggap lebih moralis, religious dan 

beradab hingga kemudian muncul gerakan sekulerisme yang 

mengedepankan pengetahuan rasional dan menjauhkan diri dari nilai-

nilai yang bersifat metafisik dan religius.  

b. Alternatif Dispute Resolution (ADR) bukan merupakan hal baru hal ini 

ditunjukkan daam Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Sebernarnya bagi bangsa 

Indonesia atau umat muslim pada umumnya, sudah sejak lama 

menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara adat yang 

dilakukan melalui peradilan desa (dorps justitie). Pada 25 mei 1760 

berkenaan dengan hukum Islam belanda mengeluarkan Resolutie der 

Indesche Regeering yang berisi ketentuan berlakunya sekumpulan 

aturan perkawinan dan kewarisan menurut Islam. Resolusi ini dekenal 

dengan Compendium Freiyer ini dalam batasan-batasan tertentu, ini 

bisa dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama kali di Indonesia 

yang tentunya tidak terlepas dari peran besar kepentingan umat Islam 

sekalipun masih secara terbatas. Pada waktu pemerintah hindia belanda 

juga sudah diadakan institusi lain diluar pengadilan yang juga 

mempunyai peran menyelesaikan perkara dagang, yakni 

arbitrase/perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 615-651 

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) staatsblad Tahun 
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1847 nomor 52 dan pasal 377 Het Harziene Indonesisch Reglement 

(HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 Pasal 705 Rechts Reglement 

vorr de Buitengewesten (RGB) Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227. 

Kemudian   

c. Arah politik hukum dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan  

alternatif penyelesaian sengketa jelas, ditandai dengan lahirnya berbagai 

undang-undang yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa 

alternatif sebagai sarana penyelesaian sengketa di Indonesia seperti 

UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, yang diperkenalkan peraturan penyelesaian 

sengketa alternatif melalui "Arbitrase", "konsultasi", "Negosiasi", 

"Mediasi", "konsiliasi" atau "Penilaian Ahli" di luar pengadilan, atau 

dengan mengesampingkan penyelesaian dalam proses pengadilan di 

Pengadilan Negeri.   

d. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar ummat Muslim di 

dunia. Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% 

atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam. 

Dengan mayoritas berpenduduk Muslim, politik di Indonesia tidak 

terlepas dari pengaruh dan peranan ummat Islam. Karena hukum Islam 

telah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Selain itu Keinginan umat islam untuk mentransformasikan 

nilai-nilai Islam sehingga dalam system hukum di Indonesia menjadi 

bagian yang mendesak. Sekalipun Indonesia bukanlah  negara yang 

berasaskan Islam, namun ada beberapa daerah yang diberikan 

keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam, seperti Aceh. Menilik 

dari tingkat keseharusannya, sebenarnya Indonesia layak menjadi 

negara berdasarkan Syariat Islam terbesar didunia dan pantas diteladani 

karena pengamalan hukum Islam yang lebih humanis dan mengikuti 

perkembangan zaman.   
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e. Ketidak puasan terhadap sistem peradilan dan kehadiran ADR sebagai 

jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang yang formalistik 

yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Penyelesaian sengketa 

melalui lembaga litigasi pada umumnya cederung lambat dan dianggap 

membuang buang waktu. 

f. Islah Telah lama dan Lazim digunakan Masyarakat Indonesia. Islah 

sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat. Konsep 

penerapan majelis Islah sebenarnya sangat sederhana, simpel, murah 

dan cepat tanggap bila diterapkan dan disosialisasikan dengan baik. 

Bisa menginduk ke lembaga MUI sebagaimana arbitrase, Basyarnas, 

pondok-pondok pesantren atau bahkan masjid-masjid dan pengajian 

ahad pagi, selama terdapat SDM mushalih yang memadai, tempat yang 

nyaman, manajemen yang baik niscaya masyarakat muslim khususnya 

akan banyak yang terbantu untuk dengan cepat untuk keluar dari 

masalah-masalah sengkete perdata mereka. 

 

4. Jurnal Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian, 

Oleh Muliadi Nur Dosen Ilmu Hukum pada Jurusan Syari‟ah STAIN 

Manado
21

. Didalamnya dibahas mengenai Mediasi, Perkawinan, Syiqaq, 

pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq. Peran Hakam dalam Pasal 76 

ayat (2) UU No. 7/1989 tidak menyinggung sampai dimana kekuatan 

mengikat usul hakam (mediator) kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakam yang tidak dibarengi dengan 

kewenangan apa pun. Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang 

tidak memberikan kewenangan bagi hakam (mediator) untuk menjatuhkan 

putusan. Hakam (mediator) yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih 

menitikberatkan kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha 

untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan 

                                                             
21

  Muliadi Nur, Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian, 

diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/240226-mediasi-sebagai-wadah-alternatif-

penyele-18baee6d.pdf, pada tanggal 25 April 2020 Jam 10.33. 

https://media.neliti.com/media/publications/240226-mediasi-sebagai-wadah-alternatif-penyele-18baee6d.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240226-mediasi-sebagai-wadah-alternatif-penyele-18baee6d.pdf
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menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. Mediator 

(hakam) yang netral tidak bertindak sebagai seorang hakim; dia tidak 

mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan, mediator 

memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa 

dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan 

problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat 

pilihan, membantu para pihak menentukan solusi mereka sendiri terhadap 

persengketaan mereka. 

 

5. Jurnal Budaya Perdamaian Dalam Al-Qur‟an, Oleh Abd Halim PSQH 

(Pusat Studi al-Qur‟an Hadis) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
22

. 

Didalamnya dibahas mengenai Argumen Teologis Untuk Perdamaian 

diantaranya : Allah tidak menciptakan komunitas manusia secara seragam 

akan tetapi menciptakannya dalam kondisi bersuku, agama, bahasa,kultur, 

serta status sosial yang berbeda. (Q.S al-Hujurat[49]:13) Kondisi yang 

heterogen ini sebetulnya mendorong kehidupan manusia untuk selalu 

berinovasi kreatif dan kompetitif. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surat 

al-Maidah [05]:48, dari sini terjadi konflik antar umat manusia. Bentuk-

bentuk perdamaian dalam Al-Qur‟an : Islam mengatur perdamaian dalam 

berbagai sendi kehidupan, ketika perangpun Islam mengedepankan 

perdamaian, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an Surat Al-Anfal 

[08]:61 Ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat diplomatis dan cinta 

damai Ketika pihak musuh meminta gencatan senjata atau minta damai, 

maka Islam pun harus menyetujuinya. Islam juga mengajarkan Budaya 

Perdamaian dalam Keluarga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an 

Surat an-Nisa [04]:128 ayat ini turun berkenaan dangan status perkawinan 

yang dikhawatirkan rusak kemudian dianjurkan mengadakan islah 

(perdamaian) antara kedua belah pihak. Perdamaian tersebut boleh jadi 

                                                             
22

  Abd Halim, Budaya Perdamaian dalam Al Qur’an, diakses                                                   

dari https://media.neliti.com/media/publications/271062-budaya-perdamaian-dalam-al-quran-

3ac77222.pdf, pada tanggal 28 April 2020 Jam 11.40. 

https://media.neliti.com/media/publications/271062-budaya-perdamaian-dalam-al-quran-3ac77222.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/271062-budaya-perdamaian-dalam-al-quran-3ac77222.pdf
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penghalalan menikah lagi bagi suami atau memberikan hadiah dan lain-lain. 

Perdamaian antar Umat Beragama disebutkan dalam Al-Qur‟an Surat al-

Baqarah [02]:256 bahwa Islam disebarkan bukan dengan dasar paksaan, 

akan tetapi dengan memberikan argument yang jelas dan valid sehingga 

orang yang didakwai bisa menerima dengan lapang hati dan tanpa adanya 

keterpaksaan. Dengan kata lain, tidak ada agama dalam keterpaksaan. 

Kesimpulan dari tulisan ini bahwa Al-Quran sebenarnya sangat menjunjung 

tinggi budaya perdamaian. Perdamaian yang tersurat maupun yang tersirat 

dalam al-Qur‟an mencakup semua aspek kehidupan di antaranya : 

perdamaian dalam keluarga, dalam masyarakat yang multikultur, 

perdamaian antar umat beragama bahkan sampai perdamaian dalam 

peperangan. Selagi jalan damai bisa dilakukan, maka mengapa harus ada 

perang yang dilakukan. Jika masyarakat muslim Indonesia memahami 

secara benar dan mengamalkan ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis yakin bahwa Indonesia akan menjadi negeri impian, sebagaimana 

disebut dalam al-Quran sebagai Baldah Thayyibah wa Rabbun Ghafur 

(Negeri yang makmur dan disayang Tuhan). 

 

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

belum adanya penelitian terdahulu yaitu  membahas permasalahan mediasi non 

litigasi dengan perspektif teori pemikiran hukum progresif  dan teori maslahah 

mursalah, kemudian meninjau seberapa efektif mediasi non litigasi dalam 

mengatasi perselisihan keluarga. 
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G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

1. Kajian Teori 

Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dalam kehidupan, keadilan 

harus senantiasa ditegakkan bagi siapa saja bahkan dengan musuh sekalipun 

ummat Islam harus selalu berbuat adil. Dengan senantiasa berbuat adil, maka 

tidak ada seorangpun yang merasa kecewa, merasa diberlakukan diskriminatif 

sehingga menimbulkan dendam dan permusuhan yang mendalam. Allah 

berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Al Maidah ayat 8
23

 : 

                           

                            

         
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Qs. Al-

Mâidah: 8) 

Islam memberikan kebijaksanaan berupa perdamaian dalam perang apabila 

musuh menghendaki perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur‟an 

Surat Al Anfal ayat 61
24

 : 

                               

Artinya : Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah 

kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. Al-

Anfal : 61) 

                                                             
23

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: Syamil Cipta 

Media, 2005), h.108. 
24

  Ibid., h.184. 
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Untuk mendamaikan kedua orang yang berselisih diperlukan seseorang 

yang bisa mendamaikan keduanya, hal ini sama dengan cara mediasi, ajaran 

Islam telah menggunakan cara-cara mediasi sebagaimana terdapat dalam Al- 

Qur‟an Surat Al Hujuraat ayat 9
25

 : 

                             

                            

                     

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu   

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi 

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil. (Qs. Al Hujuraat : 9) 

Seseorang harus berbuat baik (ihsan) tidak hanya kepada orang tua dan 

sanak saudaranya, tetapi juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang 

miskin
26

, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat                

24-26
27

. Dasar-dasar untuk berbuat baik sebagaimana keterangan dalam ayat 

ini apabila difahami dan dijalankan oleh para pihak yang berselisih, maka akan 

lebih memudahkan terjadinya perdamaian dalam proses mediasi. 

                       

                      

                             

Artinya : Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku 

                                                             
 
25

 Ibid., h.516. 
26

  Mohammed Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam Teori dan 

Praktek. Diterjemahkan dari Nonviolence and Peace Building In Islam: Theory And Practice 

(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h.68. 
27

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: Syamil Cipta 

Media, 2005), h.284. 
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waktu kecil". Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya 

dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan 

berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan 

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros.  (Qs. Al-Isra’ : 24-26) 

Dalam pelaksanaan mediasi non litigasi, hendaknya pihak-pihak yang  

berselisih maupun pihak yang berlaku sebagai penengah (mediator) dalam 

menyelesaikan perselisihan selalu mengedepankan keadilan dan menjunjung 

nilai-nilai perdamaian, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa 

diperlakukan secara diskriminasi atau dikecewakan, sehingga akan terwujud 

kesepakatan damai atas apa yang mereka perselisihkan.  

Dibidang bina-damai secara umum komunikasi tatap muka dan terbuka 

menyangkut persoalan dan perselisihan dianggap lebih produktif, hal itu juga 

dianggap bisa mengurangi biaya konflik dengan membicarakan semua keluhan 

pihak-pihak yang berselisih. Pihak ketiga memerankan peranan dalam 

intervensi bina-damai dengan memfasilitasi komunikasi, mengurangi 

ketegangan, dan membantu terjalinnya kembali hubungan antara kedua belah 

pihak. Islam mendorong hal tersebut dalam beberapa ayat Al-Qur‟an, 

diantaranya intervensi aktif dalam mengupayakan perdamaian sesama muslim 

(Al-Qur‟an surat Al Hujuraat ayat 9-10),  penghindaran penyerangan dan 

tolong menolong dalam kebaikan dan takwa (Al-Qur‟an surat Al Maidah ayat 

2), kaum Muslim harus menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan 

rukun (Al-Qur‟an surat An Nisa ayat 114 dan 128). Tradisi perdamaian 

merupakan contoh yang digunakan oleh Nabi dalam menyelesaikan perbedaan 

dan perselisihan dengan memerintahkan para pengikutnya : “Dia yang 

mengadakan perdamaian di antara manusia bukanlah pembohong” (sahih al-

Bukhari 1992, vol. 3, bk. 49, no. 857). Campur tangan Nabi dalam 

menyelesaikan masalah batu hitam di Mekkah, berdasarkan Hadis terkenal, 

menjadi contoh klasik dari bina-damai (Ibnu Hisham 1992, 192–99). Ini 

menggambarkan daya cipta pendekatan pemecahan-masalah yang damai yang 

dijalankan pihak ketiga yaitu Nabi sendiri. Demikian pula terhadap perselisihan 
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antara suku-suku di Mekah seputar pembangunan Ka‟bah dan pengangkatan 

batu hitam ke tempat yang lebih tinggi yang berhasil dilakukan mediasi oleh 

Nabi dengan memberikan solusi sederhana dengan melibatkan setiap suku 

yang berselisih untuk bersama-sama mengangkat batu hitam ditempat yang 

baru sehingga terwujud perdamaian. Ada beberapa peristiwa dimana Nabi 

bertindak sebagai arbitrator sebelum dan setelah kenabian, contohnya dalam 

insiden suku Aws dan Kharaj di Madinah, Nabi bertindak sebagai mediator 

berdasarkan tradisi arab dan mengakhiri permusuhan mereka. Demikian pula 

dalam arbitrase antara Nabi dengan Bani Qurayza yang bersepakat untuk 

menyerahkan perselisihan mereka dengan seseorang yang dipilih oleh kedua 

suku. Campur tangan pihak ketiga adalah mengikat  jika keputusannya tidak 

dipengaruhi oleh sanak mereka
28

. 

 

a. Teori Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo 

Terinspirasi dari gagasan Edward O. Wilson dalam tulisannya 

Consilience; the Unity of Knowledge, Satjipto Rahardjo mengungkapkan 

bahwa gagasan ini membawa kita kepada pandangan pencerahan tentagn 

kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Ian G. Barbour bahwa Wilson 

berpendapat bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan unifikasi 

(penyatuan) antara sains alam, sosial dan kemanusiaan (humaniora), sehingga 

pencarian hubungan antar disiplin merupakan tugas yang sangat penting
29

. 

Hakikatnya ilmu merupakan sebuah proses pencarian kebenaran, tidak 

mengherankan bahwa garis depan penggalian suatu disiplin ilmu selalu 

berubah-ubah dan bergeser. Kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak (absolut), 

berubah-ubah dan tidak abadi melainkan bersifat sementara dan kira-kira
30

. 

                                                             
28

  Mohammed Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam Teori dan 

Praktek. Diterjemahkan dari Nonviolence and Peace Building In Islam: Theory And Practice. 

(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h.77-79. 
29

  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan.                              

(Muhammadiyah Press University, 2004), h.18. 
30

  Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata. (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 

1990), h.272. 
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Hukum Progresif sebagai sebuah gagasan dari Satjipto Rahardjo muncul 

karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu 

secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu 

menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya
31

. Mengubah secara cepat, 

melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta 

melakukan berbagai terobosan merupakan definisi lain dari hukum progresif. 

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk 

manusia bukan manusua untuk hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, 

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, 

kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia
32

. 
 

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilau tertentu yang 

menjadi acuan dalam praktik hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa-

bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang 

mereka pakai yaitu hukum modern, tidak sama dengan apa yang ada dalam 

masyarakat. Perilku substantif mereka dituntun oleh sistem nilai yang 

berbeda
33

. 

 

b. Teori Maslahah Mursalah, Asy Syatibi 

Pemikiran Asy Syatibi tentang maslahah mursalah  dituangkan dalam dua 

kitabnya yang populer yaitu “Al Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam” dan “Al 

Itisham”. Didalamnya Asy syatibi  mendefinisikan  bahwa maslahah mursalah 

adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang ditunjuk oleh nash 

tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan 

syara. Kesejalanan dengan tindakan (tasharrufat) syara dalam hal ini tidak 

harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada 

maslahah tersebut, tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberi 

faedah yang pasti (qat’i). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli 

maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama degan satu dalil 
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  Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif. (Jakara: Penerbit Buku Kompas, 

2006), h.9-10. 
32

  Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif. (Jakara: Kompas, 2007), h.154. 
33

  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif. (Jakara: Kompas, 2010), h.213. 
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tertentu. Kata kunci dari penggunaan dalil maslahah mursalah adalah 

kesejalanan antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru 

dan konsep maqashid asy syariah yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh 

nash. Dalam bukunya al-Itisham, Asy Syatibi  memberikan penjelasan tentang 

kedudukan maslahah yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari 

kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

penetapan hukum
34

. 

 

     2. Kerangka Pikir 

Dalam setiap penelitian, diperlukan adanya kerangka pikir dalam 

menentukan arah penelitian agar jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Melalui pendekatan 

yuridis dalam penelitian ini, guna mengetahui secara komprehensif mengenai 

mediasi di luar pengadilan (non litigasi) dengan pendekatan filosofis guna 
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  Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.t.), h.16. 
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mengetahui secara falsafah mediasi dalam kehidupan masyarakat, serta 

sosiologis untuk melihat bagaimana penerapan mediasi di tengah-tengah 

masyarakat. 

 

I.  Metode Penelitian 

 Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari 

sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta 

kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai 

berkut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (library research), yaitu 

dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal maupun artikel yang ada 

kaitannya dengan judul yang akan dibahas
35

. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penyusunan tesis ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan 

metode komparatif yaitu perbandingan antara hukum Islam dan Perundang-

Undangan di Indonesia. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer, adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer 

adalah Al-Qur‟an, Hadits, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-

Undang lain yang mendukung pelaksanaan mediasi non litigasi dalam 

penyelesaian sengketa. 
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  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

h.13. 
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b. Bahan Hukum sekunder, adalah data yang tidak memberikan informasi 

secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai 

data pendukung dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian 

ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier, didapat dari beberapa sumber diantaranya wikipedia, 

kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum atau ensiklopedi hukum. 

4. Pengolahan Data 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan 

dengan cara : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang 

hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah. 

c.  Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan mudah 

diinterpretasikan. 

d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 

5. Analisis Data 

Penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan 

analisisnya pada mediasi non litigasi dalam menyelesaikan berbagai 

perselisihan keluarga berdasarkan teori-teori yang telah dipilih, dengan 

pendekatan berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data 

yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis 

komparatif antara hukum Islam dengan Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia terkait dengan mediasi non litigasi sengketa keluarga. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Mediasi Non Litigasi Dalam Perspektif Hukum Islam 
 

1. Pengertian mediasi menurut Islam 

 

Sumber agama berasal dari ajaran Tuhan yang diperoleh atau 

disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Alat pengontrol sistem 

norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala 

bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia yang ingkar 

terhadap ajaran agamanya
36

. Sumber utama  hukum Islam adalah Al-Qur‟an 

dan Hadits, demikian pula dalam melakukan mediasi hendaknya pihak-pihak 

bersengketa selalu berlandaskan pada sumber-sumber tersebut yang secara 

jelas dapat dipahami melalui uraian ayat-ayat-Nya, atau melalui penjelasan 

hadits-hadits Nabi Saw. 

Islam selalu mengutamakan perdamaian dalam setiap ajarannya dengan 

selalu mengutamakan untuk berbuat baik dan adil, siapapun yang merusaknya 

akan diberi hukuman yang sangat keras oleh masyarakat Islam. Allah 

menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa hidup bersih 

dan suci bebas dari keraguan dan prasangka buruk, sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Hujuraat ayat 12
37

 : 

                         

                        

                       

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka 

(kecurigaan), Karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
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  Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.2. 
37

  Afzalur Rahman, Al Quran Sumber Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

h.317 
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menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. 
 

Dalam menyelesaikan setiap perselisihan, ajaran Islam selalu 

mengutamakan untuk menempuh jalan ishlah demi terjaganya keseimbangan 

hubungan baik antar sesama umat manusia. Selama proses dalam 

mewujudkannya disebut tahkim, yaitu kedua pihak yang berselisih melibatkan 

pihak lain yang mereka sepakati dan mereka harus menyetujui serta rela 

menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, 

berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai 

penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi
38

. 

Dalam Al-qur‟an, penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi 

menggunakan konsep al-sulh atau ishlah (damai). Konsep-konsep seperti 

hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau ishlah 

(damai), merupakan konsep dalam al-qur‟an sebagai media di dalam 

menyelesaikan konflik di luar pengadilan
39

. 

Konsep ishlah dilakukan dengan merujuk ayat Al-Qur‟an surat Al-

Hujuraat ayat 9-10 yang berbunyi
40

 : 

                             

                            

                        

                     

Artinya :"(9) Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi 
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  Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.1750. 
39

  Ramdani Wahyu S, Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah, diakses 

dari : http://www.academia.edu/download/48272489/MODEL_PENYELESAIAN_KONFLIK-

2.pdf.pdf, pada tanggal 11 Agustus 2020 Jam 13.12. 
40

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: Syamil Cipta 

Media, 2005), h.516. 
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kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil. (10) Orang-orang beriman itu Sesungguhnya 

bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 

antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya 

kamu mendapat rahmat. 
 

Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir munir menguraikan ishlah menurut 

surat Al-Hujuraat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua 

kelompok yang berkonflik maka damaikan dengan nasihat dan dakwah Allah 

dan cegah mereka saling membunuh. Jika mereka menolak maka nasehati dia 

dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku 

adil
41

. Atas  dasar orang-orang beriman adalah bersaudara, maka diamanahkan 

bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik diantara mereka agar tidak 

terjadi perselisihan, terutama mendamaikan jika diantara sesama muslim 

berselisih atau berkonflik, maka diharuskan  segera memperbaiki hubungan 

dengan senantiasa mendamaikan mereka yang bertikai. Kandungan penting 

dari ayat tersebut adalah agar selalu berupaya memperbaiki hubungan antar 

sesama umat Islam. Jika terjadi perselisihan, maka yang mendamaikannya 

perlu bersikap adil atau tidak memihak sehingga tidak merugikan salah satu 

diantara keduanya
42

.  

Mediasi merupakan perwujudan ajaran Islam yang penuh dengan 

kedamaian, mencegah permusuhan dan pertikaian dalam mengatasi 

perselisihan yang terjadi diantara sesama umat Islam dengan senantiasa berlaku 

baik, adil serta mengutamakan pendekatan ishlah dalam menyelesaikannya. 

Untuk mendukung terlaksananya proses ishlah maka hakam (yang 

mendamaikan) harus senantiasa berperan aktif dalam memberikan nasihat-

nasihat baik sebagai solusi demi  mengupayakan perdamaian. 
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 Abdul Wahid Haddade, Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur’an. Diakses dari : 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/6205, pada tanggal                 
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  Ibid. 
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2. Macam-macam mediasi menurut Islam 

 

Metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi di dalam 

pengadilan, dan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar 

pengadilan
43

. Demikian pula dalam proses menuju penyelesaian sengketa, 

pihak-pihak yang berselisih dapat menggunakan upaya mediasi yaitu mediasi 

di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi).  

Mediasi biasa dilakukan dalam berbagai jenis sengketa yang terjadi di 

dalam keluarga, diantaranya perselisihan suami istri dalam perkawinan, 

perselisihan atas harta waris, perselisihan karena saling merasa berhak atas 

harta wakaf, serta wasiat
44

. Perselisihan atau sengketa biasanya terjadi karena 

salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap hak dan 

kewajibannya kepada pihak lain, sehingga pihak yang dirugikan merasa 

kecewa dan melakukan perbuatan hukum berupa gugatan atau somasi
45

 untuk 

memperoleh apa yang menjadi hak-haknya. 

Hukum Keluarga Islam diatur dalam Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam, terdiri dari buku I hukum perkawinan mengatur hal ikhwal yang terjadi 

sebelum perkawinan, selama ikatan perkawinan maupun setelah putusnya suatu 

perkawinan; buku II hukum kewarisan termasuk didalamnya pengaturan 

mengenai wasiat dan hibah; serta buku III Hukum Perwakafan yang mengatur 
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   Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2013), h.5. 
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  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,  diakses 

dari : https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11e9da0c8167c912b4d631 

3930343435/pdf/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html, pada tanggal 17 September  2020 

Jam 13.51. 
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  Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. 
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secara detail mengenai tatacara perwakafan, pendaftaran benda wakaf serta 

aturan hukum ketika terjadi perselisihan mengenai benda wakaf
46

. 

Permasalahan hukum perdata Islam di Indonesia sebagaimana dijelaskan 

oleh Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum dalam bukunya yang berjudul 

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, yaitu  tentang masalah 

kawin lebih dari satu orang, perceraian, ijab kabul dilaksanakan dengan 

menggunakan media elektronik, pencatatan perkawinan, larangan kawin antar 

agama, hukum waris, hibah, wasiat, dan masalah wakaf
47

. Potensi untuk 

terjadinya sengketa dari berbagai permasalahan di atas sangat mungkin terjadi, 

mengingat setiap orang memiliki keinginan, kehendak, dan pemahaman yang 

berbeda-beda atas setiap permasalahan hukum, untuk mengatasi hal tersebut 

maka dapat dilakukan upaya mediasi sebagai bagian dari metode penyelesaian 

sengketa keluarga, dengan tujuan untuk menemukan solusi terbaik yang sesuai 

dengan karakteristik permasalahan hukum (sengketa) antar anggota keluarga. 

Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga juga merupakan 

salah satu upaya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia untuk 

memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, dengan memberikan kebebasan antar 

anggota keluarga untuk bermusyawarah setiap terjadi perselisihan, dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-

Nya. Prinsip dasar dalam upaya pembaharuan ini adalah harus didasarkan 

kepada mashlahah yang sesuai dengan maqashidus syari’ah dan tidak boleh 

menyimpang dari syari‟at Islam
48

.  

 

3. Dasar Hukum Mediasi 

 

Dasar penentuan hukum dalam Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits-hadits 

Nabi Muhammad Saw, yang selalu menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk 

menghadapi segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-

hari. Demikian pula dengan mediasi, yang dijadikan pedoman atau dasar 
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melakukan mediasi menurut Islam adalah berbagai firman Allah dalam Al-

Qur‟an yang memerintahkan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan 

persengketaan melalui pendekatan islah (perdamaian), diantaraya  tercantum 

dalam Q.S. Al Hujurat ayat 10
49

: 

                           

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)  dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (QS.Al-

Hujurat:10) 

 

Proses mediasi sebagai usaha untuk  mewujudkan perdamaian, merupakan 

perintah Allah Swt dalam menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, 

sebagaimana terdapat dalam Al- Qur‟an Surat An Nisa ayat 35
50

: 

                                   

                  

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika keduanya 

(juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah 

Maha mengetahui, Maha Teliti”. (QS.An-Nisa:35) 

 

Seorang muslim yang sesungguhnya, hendaklah bersih jiwanya dan sehat 

hatinya, yang berdiri di atas landasan saling cinta mencintai, saling kasih 

mengasihi, sayang menyayangi yang merata; diatas pergaulan yang baik dan 

kerjasama yang saling menguntungkan timbal balik. Golongan semacam ini 

digambarkan Al Quran dalam Surat Al-Hasyr ayat 10
51

 : 
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Artinya :"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 

Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami 

dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari 

kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati 

kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, 

Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." 

 

Apabila rasa permusuhan telah tumbuh dengan suburnya sampai berakar, 

maka dapat mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, dan hilangnya kasih 

sayang juga bisa mengakibatkan rusaknya perdamaian, yang akan 

menghilangkan keseimbangan. Perbuatan seperti ini pada mulanya menjurus ke 

arah perbuatan dosa-dosa kecil, dan akhirnya dapat mengarah kepada dosa-

dosa besar yang mengakibatkan turunnya kutukan Allah
52

. 

Berdasarkan beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

dalam melakukan mediasi  dalam Islam yaitu ishlah (perdamaian), 

sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadits-hadist Nabi 

Muhammad Saw sebagai dasarnya, dengan tujuan untuk meredam serta 

menghilangkan rasa permusuhan diantara umat manusia agar terhindar dari 

perbuatan dosa yang akan mendatangkan murka Allah.  Muslim sesungguhnya 

dituntut untuk saling mencintai, menyayangi, mengasihi serta bergaul dengan 

baik dan saling menguntungkan antar sesama manusia. 

 

4. Pandangan Islam tentang mediasi 

 

Keutamaan umat manusia dibandingkan makhluk lain adalah diberikan 

hawa nafsu, dengan demikian tentu setiap orang memiliki sifat dan keinginan 

yang berbeda-beda, oleh karenanya dalam setiap pergaulan dan interaksi 

sehari-hari tidak jarang dijumpai terjadinya perselisihan antar individu, yang 

akan berujung pada permusuhan. Umumnya manusia hidup dan menetap dalam 

suatu komunitas masyarakat yang mendiami lokasi atau wilayah tertentu dan 
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membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan unsur terkecil dari 

masyarakat yang mengharuskan adanya interaksi sosial antar anggota keluarga, 

perselisihan atau konflik diantara sesama anggota keluarga sering terjadi akibat 

perbedaan karakter serta keinginan setiap orang didalamnya, apabila hal ini 

tidak segera diredam, maka akan menjadi duri perusak keharmonisan serta 

keberlangsungan keluarga.  

Islam dalam ajarannya mensyariatkan penerapan akhlak yang baik dan 

saling berkasih sayang antar sesama, dan melarang memutuskan silaturahmi. 

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari 

dan Muslim yang artinya : “Janganlah kamu putus-memutuskan hubungan, 

belakang membelakangi, benci-membenci, hasut menghasut. Hendaklah kamu 

menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama lain (yang muslim) dan 

tidaklah halal bagi (setiap) muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga 

hari”.(H.R. Bukhari dan Muslim)
53

. 

Dalam setiap persengketaan yang terjadi, manusia dalam dua 

kemungkinan; dia mungkin yang menganiaya atau teraniaya, atau memusuhi 

orang lain dengan mengurangi haknya, maka pantaslah baginya menghilangkan 

jejak kesalahannya dengan memperbaiki tingkah lakunya, dan mohon kerelaan 

dari orang yang dimusuhinya. Islam memerintahkan manusia untuk 

menghilangkan kedengkian dengan cara damai.  

Rasulallah Saw memberikan contoh kepada seorang muslim yang 

mempunyai kewajiban membayarkan hak terhadap orang yang mempunyai 

hak, Islam mengajarkan agar bersikap lemah lembut; suka memberikan maaf 

kepada orang yang meminta maaf karena suatu kesalahan atau kekhilafan. 

Apabila orang yang bersalah meminta maaf, terimalah
54

. Dalam hadits lain 

sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya Dari Abu Hurairah ia 

berkata, Rasulallah Saw bersabda :  
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الصُّْلُح َجاِئٌز َبْيَي اْلُوْسِلِوْيَي ِإالَّ ُصْلًحا َحرََّم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحَراًها َواْلُوْسِلُوْىَى َعَلى 

 ُشُرْوِطِهْن ِإالَّ َشْرًطا َحرََّم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحَراًم

Artinya : Perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian 

yang menghalalkan perkara yang haram, dan perkara yang 

mengharamkan perkara yang halal. (H.R. Abu Dawud)
55

 

Secara bahasa ishlah berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah 

ishlah berarti suatu aqad (perjanjian) untuk mengakhiri pertikaian di antara dua 

orang yang bersengketa agar tercapai perdamaian diantara keduanya. 

Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua 

belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Penjelasan senada adalah Surat                  

Al-Hujuraat ayat 9-10 :  

                              

                          

                            

                

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi 

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya 

bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 

antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya 

kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujuraat : 9-10) 
 

Ayat-ayat tersebut merupakan argumen hukum yang mengisyaratkan 

bahwa perdamaian (ishlah) merupakan anugerah Tuhan, karenanya harus 

                                                             
55

  Muhammad Nashiruddin. Shohih Sunan Abu Daud. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

h.634. 



46 
 

 

selalu diupayakan oleh setiap insan beragama. Sebab perdamaian merupakan 

simbol dari kebahagiaan dan kesejahteraan suatu masyarakat
56

.  

Berbagai kasus yang diselesaikan melalui  mediasi atau arbitrase suku atau 

desa, dilakukan dengan memastikan keseimbangan status hukum kedua belah 

pihak agar tidak menghambat lahirnya kesepakatan atas masalah-masalah yang 

substantif. Asumsi umum yang melatari pelaksanaan sulh yang diasosiasikan 

dengan jahah atau wasta (penegah) adalah : (1) Pihak-pihak yang bertikai 

harus diyakinkan bahwa menciptakan harmoni lebih baik ketimbang 

kemenangan salah satu pihak; (2) Mediasi atau intervensi pihak ketiga 

(mediator) sangat penting dalam kebanyakan pertikaian; (3) Proses sulh, jika 

dikendalikan dan dilaksanakan dengan tepat ditujukan kepada upaya membawa 

pihak-pihak bersengketa untuk melakukan rekonsiliasi dan membina harmoni 

sosial; dan proses ini lebih cenderung untuk dipilih ketimbang peradilan sipil 

atau peradilan Islam, karena sulh berupaya mengembalikan tatanan sosial 

dalam masyarakat
57

. 

 

5. Mediasi pada masa Rasulallah 

 

Pengupayaan perdamaian dalam Islam meluas menyangkut perselisihan 

dan pertentangan antar perorangan maupun masyarakat. Muslim dilarang 

menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan mereka melainkan 

harus bersandar pada arbitrase atau bentuk intervensi lainnya sebagaimana 

dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur‟an memerintahkan orang-orang yang 

beriman untuk mengembalikan perselisihan kepada Tuhan dan Nabinya
58

.  

Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Muhammad Saw 

dalam menyelesaikan perselisihan yang pertama pada saat ka‟bah mengalami 

rusak berat dan perbaikan dilakukan oleh penduduk Mekah secara bergotong 

royong. Para penduduk melakukan pekerjaan itu dengan sukarela, tetapi pada 

                                                             
56

 Said Agil Husin Al-Munawar. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. (Jakarta: 

Penamadani, 2004), h.60-61. 
57

  Mohammed Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam Teori dan 

Praktek. Diterjemahkan dari Nonviolence and Peace Building In Islam: Theory And Practice. 

(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h.124. 
58

  Ibid., h.77. 



47 
 

 

saat terakhir ketika pekerjaan tinggal mengangkat hajar aswad di tempat 

semula, timbul perselisihan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas 

terakhir dan terhormat. Perselisihan semakin memuncak maka pemimpin 

qurays sepakat bahwa orang yang pertama masuk melalui pintu shafa akan 

dijadikan hakim  untuk memutuskan perkara, dan ternyata orang pertama 

masuk tersebut adalah nabi Muhammad Saw yang lalu dipercaya menjadi 

hakim. Nabi lantas membentangkan kain dan meletakkan hajar aswad di 

tengah-tengah, lalu meminta seluruh pemimpin suku memegang tepi kain dan 

mengangkatnya secara bersama-sama, setelah sampai pada ketinggian tertentu, 

Muhammad Saw meletakkan batu pada tempatnya semula. Dengan demikian 

perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana, dan semua kepala suku 

merasa puas dengan cara penyelesaian yang diinisiasi Nabi itu
59

. 

Nabi ketika memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia berdasar atas 

zahirnya perkara, dan dengan sumpah apabila  tidak ada bukti. Hal ini 

dilakukan semata-mata berdasarkan ijtihad bukan wahyu. Dihadapan Nabi, 

kedua belah pihak bebas mengemukakan isi hatinya sehingga masing-masing 

dapat mendengarkan pihak lawannya. Alat-alat bukti bagi Nabi adalah 

pengakuan, saksi, sumpah, firasat, dan diundi
60

.  

Jenis arbitrase dalam Islam juga diteliti oleh Khadduri, yang 

mengidentifikasi beberapa peristiwa dimana Nabi bertindak sebagai arbitrator 

sebelum dan setelah kenabian. Contohnya, dalam insiden suku Aws dan 

Khazraj di Madinah, Nabi bertindak sebagai mediator berdasarkan tradisi Arab 

dan mengakhiri permusuhan mereka. Arbitrase lainnya yaitu antara Nabi 

dengan Bani Qurayza (suku Yahudi), masing-masing sepakat untuk 

menyerahkan perselisihan mereka kepada seseorang yang dipilih oleh kedua 

suku
61

.  
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Pemaafan juga terbilang mencolok dalam Al-Qur‟an sebagai cara 

bagaimana seharusnya orang-orang berintraksi satu sama lain :  

                   

Artinya : “Tetaplah memaafkan (wahai Muhammad) dan menyerukan 

kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bebal” (Q.S Al 

A’raf : 199).  

Sebuah tafsir oleh Saiyidain mengatakan “Perbuatan memaafkan yang 

paling terpuji kepada musuh adalah dari mereka yang punya kemampuan untuk 

membalas dendam”.  Belas kasih adalah perilaku yang diharapkan dari seorang 

Muslim dan merupakan langkah penting dalam proses pemaafan dan 

pendamaian. Kisah yang mendukung pengamalan nilai-nilai ini, adalah kisah 

tentang sahabat Nabi yang meminta Nabi untuk memohon kemurkaan Tuhan 

bagi para penduduk Mekah karena penganiayaan mereka terhadap orang-orang 

muslim
62

.   

Kesabaran, kejujuran, serta menepati janji  merupakan perilaku yang 

sangat penting ketika berseteru atau terlibat dalam suatu konflik, hal ini sesuai 

dengan sabda Nabi yang berbunyi :  

ِ َصلهى  ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاه ُ َعَلْيِه َوَسلهَم أَْرَبٌع َمْن ُكنه فِيِه َكاَن َعْن َعْبِد َّللاه َّللاه
َث  ُمَنافًِقا َخالًِصا َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخلهٌة ِمْنُهنه َكاَنْت فِيِه َخلهٌة ِمْن ِنَفاٍق َحتهى َيَدَعَها إَِذا َحده

َجَر َغْيَر أَنه فِي َحِديِث ُسْفَياَن َوإِْن َكَذَب َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر َوإَِذا َوَعَد أَْخَلَف َوإَِذا َخاَصَم فَ 
َفاقِ   َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنه َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمْن النِّ

Artinya : Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, ‘Barangsiapa tertanam dalam dirinya empat hal, maka 

ia benar-benar seorang munafik sejati, dan barangsiapa dalam 

dirinya terdapat salah satu dari empat hal, maka dalam dirinya 

tertanam satu kemunafikan sehingga ia meninggalkannya, (yaitu) 

(1) Apabila berbicara ia berdusta (2) Apabila membuat 

kesepakatan ia mengkhianati (3) Apabila berjanji ia mengingkari 

(4) Apabila berdebat ia tidak jujur.’ Namun di dalam hadits 

Sufyan disebutkan, ‘Barangsiapa dalam dirinya terdapat salah 

satu dari empat hal ini maka di dalam dirinya terdapat salah satu 

ciri kemunafikan.”(Muslim 1/56)”. 
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Lebih lanjut Khadduri mengemukakan konsep Ummah telah menjadi 

landasan bagi tindakan kolektif sejak masa Nabi Muhammad pada periode 

awal Islam di Mekah, Nabi mendakwahkan nilai-nilai kerjasama dan 

kebersamaan untuk mengerahkan para pengikutnya dan untuk menanggapi 

tuduhan dan serangan musuh-musuhnya tanpa menggunakan kekerasan. 

Persaudaraan dan kesetaraan merupakan prinsip dasar konsep Ummah. 

Riwayat Shahih al-Bukhari menegaskan bagaimana Nabi telah mengajarkan 

para pengikutnya di banyak kesempatan mengenai pentingnya solidaritas 

antara orang-orang yang beriman dan kaum Muslim. Dengan membandingkan 

pertalian keduanya bagaikan organ-organ tubuh, yang menyampaikan rasa 

sakit jika suatu bagian merasa sakit; atau dengan bangunan yang diperkuat 

dengan koherensi dari bagian-bagiannya. “Orang mukmin dengan mukmin 

lainnya seperti bangunan, dimana bagian-bagiannya yang berbeda memperkuat 

satu sama lain. Nabi kemudian mengelus-elus kedua tangannya dengan jari 

jemarinya saling terjalin (ketika berkata demikian)”
63

. 

Keberhasilan mediasi (ishlah) pada zaman Rasulallah, menurut DR. 

Wahbah Az Zuhaili dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang 

ditetapkan selama masa perundingan berlangsung, 

2. Niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah 

terjadi, 

3. Negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan 

bukti sebagai pendukung argumentasi, 

4. Bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih 

diutamakan, 

5. Memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, 

mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan 

terhadap konflik yang berlangsung
64

. 
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B. Mediasi Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan                        

di Indonesia 

 

1. Mediasi non litigasi menurut Peraturan Perundang-Undangan                     

di Indonesia 

Guna mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai makhluk sosial, 

manusia saling terlibat dalam berbagai kegiatan  bidang nutrisi, proteksi, dan 

reproduksi, namun  sebagai  makhluk ciptaan  tuhan yang paling sempurna,  

kebutuhan dasarnya tidak terbatas pada tiga hal tersebut saja. Menurut A.H. 

Maslow (Purnadi Purbacaraka dan Soerjano Soekanto), kebutuhan dasar 

manusia mencakup
65

 : 

1. Food, shelter, clothing; 

2. Safety of self and property; 

3. Self-esteem; 

4. Self-actualization; 

5. Love.  

Agar tidak terjerumus dalam pertikaian dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya, manusia memerlukan berbagai pedoman atau patokan. Yang 

dinamakan norma atau kaidah. Salah satu kaidah tersebut adalah kaidah 

hukum. Kaidah diperlukan oleh manusia sebagai salah satu bentuk usaha untuk 

menciptakan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bersama, yang 

akan tercipta apabila kegiatan-kegiatan masyarakat diserasikan kedalam suatu 

pola kegiatan yang stabil, ajeg, dan berlangsung terus. Terciptanya keadaan ini 

paling tidak dipengaruhi oleh
66

 : 

1. Adanya seperangkat kaidah yang terorganisasi ke dalam suatu sistem dan 

berfungsi memberikan pedoman mengenai bagaimana orang di dalam 

masyarakat seharusnya bersikap. 
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2. Adanya proses yang dinamakan sosialisasi, yaitu proses pengajaran atau 

pendidikan, baik secara formal maupun informal, yang bekerja 

“memasukkan” kaidah-kaidah tersebut kedalam kepribadian  masyarakat, 

sehingga menjadi bagian dari kepribadian mereka. 

3. Adanya proses yang dinamakan proses kontrol sosial, yaitu proses-proses 

represif yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau oleh pihak-pihak tertentu 

yang diserahi wewenang untuk itu, dengan sarana-sarana yang cukup 

memadai untuk “menggiring” para warga masyarakat supaya bersikap 

tindak sesuai dengan kaidah yang ada. 

 

Hukum yang berkembang di Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan 

hukum tidak tertulis yang seluruhnya menjadi dasar dalam pembentukan suatu 

Peraturan Perundang-Undangan. Sementara tujuan negara Indonesia 

sebagaimana termasuk di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan cita-cita dan harapan besar seluruh masyarakat Indonesia demi 

mewujudkan cita hukum (rechtsidee) yang adil dan makmur bagi seluruh 

rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia. Sila keempat Pancasila berusaha 

mewujudkannya dengan jalan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”
67

.  

Moh. Koesno mengemukakan rechtsidee adalah ide dari budaya 

masyarakat yang bersangkutan tentang apa dan bagaimana yang dinamakan 

hukum. Dengan demikian rechtsidee bagi budaya yang bersangkutan adalah 

ukuran pokok dari apa yang dianggap sebagai hukum dalam masyarakat 

tersebut. Sebagai suatu ukuran, isinya adalah ramuan nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat, yang asalnya dari berbagai kategori nilai dan tuntutan alam 

sekeliling masyarakat penganut budaya tersebut
68

. Perkembangan hukum 
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dalam masyarakat semakin luas, dalam menyikapi sengketa sebagai akibat dari 

interaksi sosial antar anggota masyarakat, termasuk keluarga sebagai unsur 

terkecil dari masyarakat, perselisihan ini biasanya terjadi antara pihak yang 

merasa haknya tidak dipenuhi orang lain, sedangkan satu pihak lainnya  

dituntut untuk memenuhi kewajibannya
69

. 

Bilamana dilihat dari segi substansi, prosedur dan sistem sosial atau 

budaya, maka hukum diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan 

masyarakat. Masyarakat mengharapkan suatu peraturan hukum yang secara 

harmonis menyediakan hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan aturan-

aturan hukum. Jauh lebih penting dari itu adalah memberikan kepastian, bahwa 

selain masyarakat dijamin dan dilindungi hak-hak hukum, sosial, ekonomi, 

politik dan lainnya, juga tersedianya asas kemerdekaan dalam memilih dan 

menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu persoalan, bagi 

masyarakat Indonesia hal ini dirasa sangat signifikan. Pandangan Scholten 

yang merumuskan bahwasanya hukum terdiri dari proses penalaran dan norma-

norma, juga terkait dengan nilai-nilai rohaniah suatu masyarakat. Jika norma 

tidak mengakomodasi nilai-niai tersebut, maka akan berakibat disharmoni 

sosial
70

. 

Upaya mediasi baik didalam maupun di luar pengadilan dapat dilakukan 

terhadap perkara-perkara perdata, demi mewujudkan perdamaian pihak-pihak 

yang berselisih. Mediasi yang dimaksudkan adalah penyelesaian perkara 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian 

para pihak dengan dibantu mediator, yang terintegrasi dalam sistem acara 

peradilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008
71

. Perma Nomor 1 Tahun 

2016 memberikan pengaturan terkait kesepakatan perdamaian, yang 

merupakan kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat 
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ketentuan  penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan 

Mediator yang selanjutnya akan dikuatkan dengan akta perdamaian
72

. 

Eksistensi mediasi di luar pengadilan negara, telah lama diakui di 

Indonesia, dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-undang”
73

. Mediasi di luar pengadilan diatur dalam 

Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa
74

, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sengketa atau 

beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif 

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i‟tikad baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Perkara 

yang  masih dimungkinkan untuk dilakukan mediasi di luar pengadilan 

diantaranya  adalah perkara perdata tertentu seperti perselisihan suami istri 

dalam perkawinan, perselisihan atas harta waris, perselisihan karena saling 

merasa berhak atas harta wakaf, serta wasiat dan perkara perselisihan keluarga 

lainnya. Penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan Undang-Undang ini 

dilakukan melalui berbagai metode diantaranya arbitrase, konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dan kesemuanya bisa dilakukan di luar 

pengadilan. Putusan atau kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dapat 

dituangkan dengan akta bawah tangan
75

. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

memberikan penegasan terhadap pelembagaan penyelesaian sengketa diluar 
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pengadilan yaitu melalui peradilan desa atau perdamaian desa yang masih 

diakui eksistensinya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  menyebutkan bahwa 

menyelesaikan perselisihan antat masyarakat desa merupakan salah satu 

kewajiban kepala desa dengan dibantu oleh lembaga adat desa
76

. Aturan lain 

menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan masyarakat yang terjadi di desa 

menjadi tanggung jawab yang melekat pada jabatan kepala desa sebagai 

pemilik otoritas desa, hal ini terdapat  dalam Pasal 26 ayat 4 huruf (k) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
77

. 

Keberhasilan mediasi, tidak terlepas dari peran mediator sebagai 

penengah. Seorang mediator akan membantu para pihak membingkai persoalan 

yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama, guna 

menghasilkan kesepakatan mediator harus membantu para pihak untuk 

merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya yang harus dapat 

diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Peran utama yang mesti 

dijalankan mediator yaitu mempertemukan kepentingan-kepentingan yang 

berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak 

penyelesaian masalahnya. Mereka dapat mengajarkan para pihak bagaimana 

terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-

alternatif, dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka
78

. 

Persyaratan formal putusan atau kesepakatan perdamaian selain 

mempedomani Pasal 130 dan 131 HIR, dapat ditemukan juga dalam ketentuan 

Pasal 1581-1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang 

kemudian dilengkapi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, yaitu sebagai 

berikut
79

 : 

1. Persetujuan untuk mengakhiri persengketaan. Pasal 1851 KUHPerdata 

secara jelas mensyaratkan bahwa persetujuan perdamaian dimaksudkan 
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untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan ataupun untuk 

mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian tersebut harus 

mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, tidak boleh ada yang 

tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh 

sengketa, tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur 

dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian.   

2. Putusan perdamaian dibuat secara tertulis. Pasal 1851 KUHPerdata dalam 

Pasal 130 HIR, mensyaratkan putusan perdamaian harus dibuat secara 

tertulis, tidak dibenarkan dibuat secara lisan (oral), artinya tidak hanya 

dituangkan dalam bentuk akta otentik, dapat saja putusan atau kesepakatan 

perdamaian tersebut dituangkan dengan akta di bawah tangan. 

3. Dilakukan Para Pihak yang mempunyai kekuasaan. Pasal 1852 ayat (1) 

KUHPerdata, yang mensyaratkan bahwa untuk mengadakan suatu 

perdamaian haruslah seorang yang mempunyai kekuasaan atau 

kewenangan (authorized), jika tidak maka ia akan melepaskan haknya atas 

hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Jadi pihak yang membuat 

persetujuan perdamaian haruslah orang yang mempunyai kewenangan 

dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengatakan perdamaian. 

Apabila terjadi error in persona (kekhilafan mengenai orangnya) atau 

karena penipuan atau paksaan, persetujuan perdamaian yang demikian 

dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 1859 KUHPerdata. 

4. Para pihak menyetujui perdamaian. Persetujuan perdamaian harus 

disepakati para pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian harus 

dibuat oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok persengketaan. 

Diatur dalam ketentuan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdata. 

5. Menyelesaikan persengketaan yang telah ada atau berjalan. Ketentuan 

Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdata, mensyaratkan bahwa kesepakatan 

perdamaian dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

“persengketaan yang sedang bergantung” ataupun untuk “mencegah 

timbulnya suatu perkara. Dari ketentuan ini, syarat untuk dapat dijadikan 

dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak yang 
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sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata 

terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian 

yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang 

pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui dading
80

 diatur berdasarkan Pasal 1338, 

1851-1964 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338 

KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan ini mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak
81

. 

 

2. Macam-macam mediasi non litigasi menurut Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia 

 

Mediasi di luar pengadilan merupakan sebuah metode yang tepat untuk 

diterapkan terhadap perkara-perkara (hukum) keperdataan, yaitu sistem aturan 

yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya 

sebagai individu terhadap individu lain. Paul Scholten memberikan definisi 

hukum keperdataan sebagai sistem aturan yang mengatur hak dan kewajiban 

dari perorangan yang satu  terhadap yang lain dalam pergaulan masyarakat 

dan dalam hubungan keluarga, serta bagaimana cara menegakkan, dan 

mempertahankannya apabila terjadi sengketa di pengadilan. Istilah lain dari 

hukum keperdataan yaitu hukum sipil atau hukum privat
82

. Hukum Perdata 

sebagai bagian dari hukum keperdataan, yakni aturan yang mengatur tentang 

hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep 
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subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga 

maupun dalam hubungan masyarakat
83

.  

Dalam lingkup hukum perdata diberlakukan kebijakan pluralisme bagi 

masyarakat kita. Kebijakan ini menyiratkan adanya kebebasan setiap orang 

untuk memilih aturan hukum yang tepat bagi dirinya dalam melakukan 

hubungan hukum terhadap orang lain. Dengan berlakunya kebijakan ini, 

sepintas mencerminkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk 

mengekspresikan diri dalam memilih hukum barat atau hukum adat bagi 

dirinya dalam melakukan tindakan atau hubungan hukum
84

.  

Sistematika hukum perdata tertulis berdasarkan konsep ilmu pengetahuan 

hukum, didesain berdasarkan siklus hidup manusia dari lahir, berkembang dan 

berkeluarga, mencari harta kekayaan, serta meninggalkan harta warisan 

kepada keturunannya setelah meninggal yang terdiri atas empat bagian, yaitu :                         

1. Hukum perseorangan (Personen Recht), berisi tentang kedudukan orang 

dalam hukum serta hak dan kewajiban serta akibat hukum yang 

ditimbulkannya; 

2. Hukum keluarga (Familie Recht), yang berisi aturan tentang suami-isteri, 

orang tua-anak serta hak dan kewajibannya masing-masing; 

3. Hukum harta kekayaan (Vermogen Recht), yang berisi aturan tentang 

kedudukan benda dalam hukum serta berbagai hak-hak kebendaan yang 

bisa diperoleh orang; 

4. Hukum waris (Erf Recht), yang berisi tentang sistem aturan kedudukan 

benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan bagaimana 

cara pembagiannya terhadap yang ditinggalkannya
85

.  

 

 Prof. Kansil dalam sebuah tulisannya mengungkapkan bahwa hukum 

keluarga mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat, karena meliputi 

segala sendi kehidupan dalam hubungan kekeluargaan. Beliau berpendapat 
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bahwa Hukum keluarga memiliki cakupan yang meliputi hukum perkawinan, 

hukum waris dan kedudukan anak
86

. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpegang teguh dengan 

hukum adat dan juga hukum Islam secara bersamaan, hubungan keduanya 

sangat akrab dan tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan mereka, Bahkan 

Snouck Hurgronje mengemukakan teori receptie yang menyatakan bahwa 

hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam berlaku 

bagi rakyat pribumi apabila hukum Islam tersebut telah diterima masyarakat 

sebagai hukum adat. Hukum adat mendapat pengaruh dari hukum Islam, tetapi 

hukum Islam hanya dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat
87

. 

Namun teori ini kemudian dibantah dengan teori yang diungkapkan oleh Sayuti 

Thalib yang mengemukakan teori receptie a contrario yang menyatakan bahwa 

hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak 

bertentangan dengan agama dan hukum Islam
88

.  

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui dan memberikan 

penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dengan segala 

kelembagaannya. Dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) 

disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, 

dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat 

istimewa”. Setelah amandemen, negara tetap mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 

18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
89
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Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul 

diberbagai daerah di Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif memiliki 

nillai litigious, masih mengandalkan forum runggun adat, yang intinya 

penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, 

dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan 

sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuatan keputusan dalam 

pertemuan desa pada suku Jawa tidak didasarkan atas suara mayoritas, tetapi 

dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan
90

. 

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di luar 

pengadilan sangat diutamakan, bahkan ketika para pihak yang bersengketa 

sudah berada di meja hijaupun, tetap menjadi kewajiban hakim pada sidang 

pertama untuk menawarkan perdamaian bagi para pihak. Artinya para pihak 

pada kesempatan pertama harus diberikan kesempatan berdamai dan perkara 

yang diajukan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan, 

prinsip hukum ini dikenal dengan pepatah “tidak ada tuntutan hak, tidak ada 

hakim”, sesuai ketentuan dalam Pasal 118 RIB dan Pasal 142 RBg
91

. 

Perdamaian yang terjadi diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian perkara 

yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang sulit dicapai dalam peradilan 

perdata, karena seringkali suatu perkara tertunda sampai bertahun-tahun dan 

menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta berjalan lamban, berbelit-belit dan 

membosankan para pencari keadilan. (Pasal 4 (1) Undang-Undang. Nomor 14 

Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman)
92

.  

Mediasi non litigasi sangat penting dilaksanakan, demi memberi 

kemudahan dalam menyelesaikan perselisihan (sengketa) yang terjadi, terhadap 

perkara-perkara perdata umum maupun perdata tertentu dalam hukum 

keluarga. Perdamaian yang terjadi nantinya memiliki dampak positif dalam 

membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. 
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C. Teori Pemikiran Hukum Progresif  dan  Maslahah Mursalah sebagai 

dasar Mediasi Non Litigasi 

 

1. Teori Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo 

 

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam tulisannya Hukum Progresif : 

Aksi, Bukan Teks. Pada saat ditemukannya istilah tersebut masyarakat sedang 

dihadapkan dengan cara berhukum positif-legalitas yang semata-mata 

berdasarkan undang-undang (alles binnen de kader van de wet) atau mengeja 

undang-undang, disini orang tidak berfikir jauh kecuali membaca teks dan 

logika penerapannya. Hukum Progresif adalah sebuah konsep mengenai cara 

berhukum yang tidak hanya berhenti pada membaca teks dan menerapkannya 

seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (effort)
93

.  

Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti sampai 

disitu melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha 

manusia itu. Hukum seperti ini bersifat non linier, masuknya faktor atau 

keterlibatan manusia itu menyebabkan bahwa berhukum itu tidak mengeja teks, 

melainkan penuh dengan kreatifitas dan pilihan-pilihan. Scholten mengatakan, 

bahwa dalam pembuatan putusan-putusan hukum selalu terjadi suatu  lompatan 

(een sprong) dan oleh karena itu bersifat non-linier. Dengan demikian, hukum 

bukan suatu proses logis semata. Homes merumuskannya dengan kata “the life 

of the law has not been logic : it has been experience”. Keterlibatan manusia 

secara aktif juga berarti melibatkan empati, nilai-nilai, keberanian dan lain-lain. 

Ronald Dworkin menyebutnya “the moral reading of the law”. Yang berarti 

berhukum tidak dilakukan dengan mengutak-atik teks undang-undang dan 

menggunakan logika, melainkan holos (wholeness) atau seluruh potensi yang 

ada pada manusia. Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah 

untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu dalam gagasan hukum 

progresif kendatipun berhukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya 

pekerjaan berhukum itu diambil alih oleh manusia. Artinya manusia itulah 
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yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks undang-undang dan 

kemudian membuat putusan
94

. 

Pilihan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi pada hakikatnya 

merupakan perwujudan dari bekerjanya hukum progresif, dimana keterlibatan 

manusia sangat dominan untuk memilih cara berhukum yang kreatif dan tepat 

bagi mereka sesuai dengan budaya musyawarah mufakat yang telah mengakar 

dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia
95

.  

 

2. Teori Maslahah Mursalah, Asy Syatibi 

 

Maslahah berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf sad, lam dan 

ha. Huruf arab ini kemudian terbentuk akar kata salaha, saluha, salahan, 

suluhan dan salahiyatan. Kata ini secara etimologis berarti kebaikan, benar, 

adil, saleh, dan jujur. Kata kerja “suluha” mempunyai arti yang berlawanan 

dengan kata “fasada” (rusak atau binasa), sedangkan bentuk jamaknya adalah 

masalih yang sering dihadapkan dengan mafasid sebagai antonimnya. Louis 

Ma‟luf memperluas pemaknaan kata maslahah dengan sesuatu yang 

membangkitkan nafas kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan 

oleh manusia untuk dapat menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat 

sekitarnya
96

.  

Metode tersebut memperlihatkan bahwa ciri kepentingan umum yang 

diadopsi dalam sebuah kasus adlah sesuai (munasib) dan relevan 

(muta’bar),baik dengan prinsip  universal hukum maupun bagian tertentu dari 

bukti tekstual. Oleh karena itu, kesesuaian dan relevansi merupakan 

persyaratan bagi kesimpulan yang sah dari maslahah mursalah
97

.  

Menurut Asy Syatibi, “dimana ada kemaslahatan, disana ada hukum 

Allah”, maka Ibrahim Hosen menjadikan mashalih al-mursalah ini sebagai 

dalil hukum, menurutnya akan banyak masalah baru yang tidak disinggung 
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oleh Al-Qur‟an atau As-Sunah dan dalil-dalil lainnya dapat ditetapkan 

hukumnya, dalam rangka reaktualisasi hukum Islam. Ibrahim memandang 

perlu digalakkan pendekatan mashalih al-mursalah dalam kasus-kasus hukum 

yang dijumpai karena kemaslahatan umat itu tidak sama dan banyak regam 

serta variasinya, selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan 

zaman
98

. Masih menurut Asy Syatibi, al-maslahah adalah sesuatu yang 

dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih 

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak 

didasarkan pada akal semata-mata. Jika al Syari’ (Allah SWT) tidak 

memberikan pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya, kaum muslimin 

sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan
99

. 

Ath Thufi menyebutkan  bahwa “dalil-dalil syari‟at itu terdiri atas 

sembilan belas macam, yaitu : (1) Al-Kitab, (2) As-Sunnah, (3) Ijma al-ummah, 

(4) Ijma ahl al-Madinnah, (5) al-qiyas, (6) perkataan sahabat rasul, (7) 

masalih al-mursalah, (8) al-istishab, (9) al-bara’ah al-asliyyah, (10) al-

‘awaid, (11) istiqra’, (12) saddu az-zara’i, (13) istidlal, (14) al-istihsan, (15) 

al-akhazu bi al-akhaffi, (16) al-ismah, (17) ijma’ ahl al-kufah, (18) ijma’ ahl 

al-‘itrah (keluarga Nabi), (19) ijma’ al-Khulafa’ al Rasyidin. Pengertian sabda 

Rasul la dara wa la dirara ialah menetapkan maslahat dan meniadakan 

mudarat. Sebab, mudarat adalah kerusakan. Jika dilarang oleh syariat, maslahat 

harus dipertahankan. Dalil terkuat adalah nash dan ijma’. Keduanya terkadang 

selaras dan kadang bertentangan dengan maslahat. Jika selaras maka tidak 

perlu dipertentangkan karena telah adanya kesepakatan tiga dalil sekaligus bagi 

suatu hukum, yaitu nash, ijma’, dan maslahat. Jika keduanya bertentangan, 

yang harus diutamakan adalah penggunaan maslahat daripada nash dan 

ijma’
100

.  

Ar-Razi, dalam bukunya Muhtar as-Sihhah  menjelaskan bahwa makna al-

salah adalah lawan dari al-fasad. Berdasarkan makna ini ia berkesimpulan 

bahwa mencari maslahah adalah suatu tindakan yang kebalikan dari 
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mendapatkan kerusakan atau keburukan. Begitu juga al-Jauhari, dalam 

bakunya Taj al-Lugah, ia mengartikan kata as-salah sebagai lawan dari kata al-

fasad. Sedangkan al-Fayumi, dalam bukunya al-Misbah al Munir, memberikan 

arti al-salah adalah alkhair (kebaikan) dan as-sawab (kebenaran). Berdasarkan 

makna ini, kata al-Fayumi, kalau ada ungkapan fi al-amri maslahah, maka 

ungkapan ini artinya sesuatu itu memiliki al-khair (kebaikan). Berdasar makna-

makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh ini, dapat disimpulkan bahwa 

makna al-salah itu identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran. Kalau 

dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka manfaat, kebaikan dan kebenaran 

di sini adalah untuk manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

baik di dunia maupun di akherat
101

. 

Maslahat merupakan bentuk masdar yang bermakna salah, yaitu suatu 

perkara jika dilihat dari segi penggunaannya, maslahat berada dalam keadaan 

yang sempurna. Maslahat berarti mengandung makna menolak mafsadah. 

Berdasarkan makna ini maka arti maslahat sama dengan manfaat. Menurut 

terminologi, para pakar usul fikih mendefinisikan maslahat di dalam dua 

tempat yaitu ketika mereka mengartikan dengan makna munasib, yaitu suatu 

illat yang mengandung maslahat dan ketika mereka membahas maslahat 

sebagai dalil syar‟i. Imam Al-Gazali memberikan pengertian yaitu menarik 

kemaslahatan dan menolak dharar (perkara yang membahayakan) atau dengan 

kata lain menjaga maqasidal-syari'yah. Sementara menurut Al-Tufi, 

memberikan pengertian yaitu sebab yang menghantarkan kepada tujuan syara ', 

baik berbentuk ibadah maupun adat
102

. 
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Sumber Lain : 

Pentingnya Pelaksanaan Mediasi di luar Pengadilan. Disampaikan oleh Karjuli 

Ali, SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad, pada 

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat “Pelatihan Mediator Desa, tema 

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Hukum di Desa”, 

Dilaksanakan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Sungkai Selatan 

Kabupaten Lampung Utara, tanggal 19 Februari 2020. Kerja sama 

antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan 

Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad. 

 

Kekuatan hukum pelaksanaan Mediasi di luar pengadilan memiliki posisi yang 

sama dengan putusan pengadilan asalkan dibuat dengan persetujuan 

pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan 

diantara mereka. Hasil persetujuan berupa poin-poin yang menjadi 

kesepakatan yang dicapai dari proses mediasi yang telah dijalani 

harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 60 Undang-Undang 

No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga terdapat 

poin penekanan bahwa mereka menyatakan diri menyetujui hasil 

kesepakatan damai dan menghindari terulangnya perselisihan 

terhadap perkara yang sama dikemudian hari. Perjanjian perdamaian 

selanjutnya ditandatangani di atas materai oleh para pihak yang 

bersengketa, mediator (bisa tokoh masyarakat yang memiliki 

kharisma atau dituakan, pemuka di suatu Desa/Wilayah, bisa juga 

yang mendamaikan seseorang yang aktif terhadap kegiatan 

kemasyarakatan dan memiliki pengalaman dalam mendamaikan 

sengketa). Disampaikan oleh Dewi Purbasari Ketua Pos Bantuan 

Hukum (POSBAKUM) ADIN Jakarta Cabang Lampung, dalam 

diskusi pada kegiatan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Pengajaran 

Teluk Betung Kota Bandar Lampung, tanggal  13 Januari 2021.  
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