
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselisihan atau pertengkaran (sengketa) merupakan suatu keadaan yang

lazimnya tidak dikehendaki oleh setiap orang, namun pada dasarnya perselisihan

dalam masyarakat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Peradilan sebagai

salah satu cara penyelesaian acap kali dihindari, karena selain proses dan jangka

waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, juga memiliki berbagai kelemahan.

Salah satu perselisihan yang kerap terjadi dalam hidup bermasyarakat adalah

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi timbul karena adanya

persetujuan antara kedua belah pihak, ada tiga keadaan wanprestasi, yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya, atau terlambat.

Adapun perbuatan melawan hukum yaitu tiap perbuatan yang menimbulkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Pasal 1356 KUHPdt).Berdasarkan

rumusan pasal ini, kita dapat megetahui bahwa suatu perbuatan dikatakan

melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini:
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1)Perbuatan itu harus melawan hukum;

2)Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

3)Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;

4)Antara perbuatan dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal.

Selama bertahun-tahun pelaksanaan tawaran perdamaian hanya berupa

formalitas dalam persidangan, akibatnya adalah jarang sekali terjadi perdamaian

di persidangan. Keadaan tersebut menjadi perhatian Mahkamah Agung yang di

wujudkan. dengan diterbitkannya PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Setelah terbitnya PERMA No.1 tahun 2008 maka

sebelum dilaksanakan persidangan perdata wajib dilaksanakan mediasi terlebih

dahulu, dengan dilaksanakannya mediasi diharapkan para pihak bisa lebih

intensif melaksanakan dialog dalam rangka penyelesaian sengketa yang

diharapkan berujung pada terjadinya perdamaian diantara para pihak.

Penerapan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah

satu cara yang efektif untuk mengatasi lima kemungkinan berikut; Pertama,

PERMA merupakan salah satu upaya membantu lembaga Pengadilan untuk

mengurangi menumpuknya perkara. Kedua, adalah penting bagi sistem hukum

Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang

bersengketa untuk memperoleh keadilan karena salah satu fungsi dari sistem

hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Tujuan ini dapat dicapai jika

sistem hukum menyediakan berbagai bentuk penyelesaian sengketa, termasuk

mediasi. Ketiga, beberapa negara demokratis maju seperti Jepang dan Amerika

Serikat, telah menggunakan  mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di
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samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudicative). Keempat,

proses mediasi seringkali dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang

lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan proses

memutus. Kelima, hukum acara yang berlaku di Indonesia mewajibkan para

hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar

menyelesaikan sengketa melalui perundingan di antara mereka.

Mediasi pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk dari alternatif

penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution). Dikatakan sebagai

alternatif penyelesaian sengketa karena mediasi merupakan salah satu alternatif

penyelesaian sengketa di pengadilan. Panjangnya proses peradilan, mulai dari

tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)

membuat penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama, padahal

mayarakat mencari proses penyelesaian yang mudah dan cepat. Adanya

kesulitan dalam menangani perkara-perkara kasasi dan PK yang setiap tahunnya

semakin bertumpuk, membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan

Peraturan MA (PERMA) tentang Prosedur Mediasi Perkara di Pengadilan.

dengan keluarnya PERMA mengenai Mediasi ini diharapkan mampu

mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dengan cara menerapkan

mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Dengan demikian, perkara-

perkara yang sederhana, tidak perlu diselesaikan berlarut-larut.

Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, semua perkara yang masuk

diwajibkan melalui proses mediasi, dan salah satu perkara yang dibahas adalah
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wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun data dari perkara-perkara

yang masuk dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Tahun 2008, perkara yang masuk seluruhnya pada tahun ini berjumlah 105

perkara yang dimana 11 perkara berhasil dimediasi dan 94 perkara

melanjutkan ke proses pengadilan.

b. Tahun 2009, perkara yang masuk seluruhnya pada tahun ini berjumlah 121

perkara yang dimana 13 perkara berhasil dimediasi dan 108 perkara

melanjutkan ke proses pengadilan.

c. Tahun 2010, perkara yang baru masuk sampai dengan awal bulan Maret

adalah 22 perkara dan 1 yang berhasil dimediasi, yaitu perkara Nomor

116/PDT/G/2009/PNTK.

Tabel 1. Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2008-Maret

2010 (sumber: Dokumen Panitera Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Karang).

No Tahun Perkara
Masuk

Perkara
dicabut/dimediasi

Perkara yang ke
pengadilan

1.

2.

3.

2008

2009

Februari  2010

105

121

22

11

13

1

94

108

21

Berdasarkan dari data dan tabel diatas maka terlihat bahwa banyak perkara yang

masuk ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan salah satunya adalah perkara

tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sepanjang tahun 2008-Maret

2010, semua perkara yang masuk diwajibkan melalui proses mediasi  yang telah
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diterapkan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, dengan banyaknya perkara yang berhasil terselesaikan

melalui proses mediasi, dapat dikatakan bahwa proses mediasi cukup efektif

terhadap upaya perdamaian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, hal ini

dikarenakan para pihak yang berperkara sudah lebih mengetahui proses upaya

perdamaian melalui mediasi. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

116/PDT/G/2009/PNTK adalah salah satu perkara yang berhasil damai melalui

proses mediasi. Mediasi dilakukan dengan dibantu seorang mediator dan selama

proses mediasi, kedua belah pihak berupaya untuk mencari jalan keluar yangdapat

disepakati kedua belah pihak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

1.1. Bagaimanakah keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan dan peran mediator dalam penyelesaian perkara

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada kasus Nomor

116/PDT/G/2009/PNTK?

1.2. Bagaimanakah akibat hukum putusan mediasi Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK terhadap pihak pihak yang terlibat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

1.1. Lingkup bidang ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum acara perdata.

1.2. Lingkup kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah proses mediasi dalam

penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan diatas maka tujuan penelitian

ini adalah memperoleh jawaban secara jelas, rinci dan sistematis mengenai

1. Memahami dan menganalisis bagaimana keberlakuan PERMA No. 1 Tahun

2008 dan peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum kasus Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK.

2. Memahami dan menganalisis akibat hukum putusan Nomor

116/PDT/G/2009/PNTK di Pengadilan Nageri Tanjung Karang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan praktis dan

kegunaan teoritis

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penulisan ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan

menambah pengetahuan tentang wawasan khususnya tentang penyelesaian

sengketa di Pengadilan melalui mediasi, diharapkan dapat memberikan

masukan yang berguna bagi semua pihak yang akan menggunakan sarana

mediasi untuk menyelesaikan perkara mereka di lingkungan Pengadilan

Negeri.

2. Kegunaan praktis yang terdapat pada penelitian ini sebagai:

Secara praktis, yaitu sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam proses

penyelesaian sengketa alternatif khususnya melalui mediasi.


