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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Dalam menunaikan 

perannya sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa berinteraksi 

dengan manusia lain di lingkungan sekitarnya. Termasuk untuk melakukan 

pemenuhan fungsi biologisnya manusia akan berinteraksi dengan lawan 

jenisnya sesuai fitrah yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam hubungan yang terjadi antar tiap manusia pasti akan 

menimbulkan berbagai macam perselisihan atau ketegangan, tak terkecuali 

dalam hubungan lawan jenis. Layaknya sebuah perselisihan pasti akan 

muncul rasa terganggu dan ketidaknyamanan. Perselisihan dan hubungan 

lawan jenis di Indonesia mempunyai aturan normatif yang legal. Pengadilan 

adalah solusi untuk para pihak yang menginginkan sebuah keputusan yang 

berkekuatan hukum  tegas dan mengikat.  

Namun, terjadi pemisahan terhadap kewenangan absolut pengadilan. 

Penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari 

keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam berada 

dalam kewenangan  Pengadilan Agama yang akan ditangani sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 
1
 

Sehubungan dengan hal itu, berkaitan dengan hierarki prosedur 

beracara di Pengadilan Agama, maka tahap pertama yang  harus dilaksanakan 
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oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya 

adalah mendamaikan pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak – 

pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan 

putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. 
2
 

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak – pihak yang berperkara 

sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar 

setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan 

dengan jalan perdamaian (islah). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah 

SWT dalam QS. Al – Hujurat : 9 

                           

                            

                    

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.
3
 

Dimana Alquran mengakui konflik dan persengketaan dikalangan 

manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya, namun 

dilakukan terlebih dahulu upaya perdamaian atau jalan mediasi, sebagai 

sebuah solusi terbaik. Dari ayat diatas dapat dipahami, ketika persengketaan 
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tidak berujung pada satu titik temu. Maka dalam istilah Hukum Acara Perdata 

diperlukan seorang mediator untuk menengahi permasalahan ini. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang perkawinan yang 

berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak bisa mendamaikan 

kedua belah pihak”
4
 

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang 

berperkara bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimentil dan ego 

pribadi lebih mengemuka dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. 

Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan menuju perdamaian, 

baik dari pihak yang berperkara itu sendiri maupun dari pihak hakim yang 

bertugas sebagai mediator untuk menanganani sebuah kasus , dikarenakan 

perkara yang bersifat sengketa, dan minimal akan ada dua pihak yang saling 

memperjuangkan kepentingannya. Masing – masing pihak akan merasa 

dirinya paling benar dan berhak terhadap apa yang disengketakan dan  

mereka akan berupaya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalilnya dan 

melakukan apa saja. 
5
 

Ketika suatu perkara (sengketa) diajukan ke persidangan, maka 

berdasarkan  Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, hakim pengadilan terlebih 

dahulu berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Menurut HIR, 

anjuran damai dari hakim sudah dilakukan dalam sidang pertama sebelum 
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pembacaan surat gugatan. Namun hal ini agaknya kurang rasional, sebab 

bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai, jika hakim sendiri 

belum mengetahui duduk perkaranya. 
6
 

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang 

perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama 

bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, 

karena ada keharusan yang menyatakan demikian.
7
 

Upaya perdamaian (mediasi) lahir dari PERMA No. 2 Tahun 2003 

yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 hingga yang terbaru adalah 

PERMA No. 1 Tahun 2016 yang lahir pada bulan Februari 2016 dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan 

kehakiman berisikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma 1/2016), 

semua PERMA berisikan bahwa Hakim senantiasa berupaya mendamaikan 

para pihak yang bersengketa dan Hakim dapat pula bertindak seolah – olah 

sebagai seorang psikolog sehingga Hakim dengan mudah membaca para 

pihak yang bersengketa dengan segala latar belakangnya (duduk persoalan 

sengketa, latar belakang keluarga, status sosial, dan sebagainya). 

Namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, persoalan mediasi yang 

diatur dalam PERMA ini lebih mengerucut lagi dimana salah satu ketentuan 

yang cukup penting adalah perihal kewajiban para pihak atau prinsipal hadir 
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dalam pertemuan mediasi. Seperti tertulis dalam pasal 6 ayat (1) bahwa "Para 

Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau 

tanpa didampingi oleh kuasa hukum." 
8
 

Ketentuan ini secara tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, 

baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan 

mediasi, tanpa mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi 

atau tidak ikut mendampingi prinsipal dalam pertemuan mediasi. Inti 

PERMA ini berisikan harapan agar para pihak yang berperkara dapat 

terpengaruh dengan ucapan hakim mediator sehingga peranan hakim 

mediator dapat tercapai, dan pelaksanaan mediasi menunjukkan kenaikan 

tingkat keberhasilan yang akan berpengaruh terhadap prestasi hakim yang 

menangani mediasi tersebut.  

Proses mediasi wajib ditempuh dengan memperlihatkan iktikad  baik 

dari kedua belah pihak. Apabila prosedur mediasi tidak ditempuh, maka 

putusan perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum, kecuali untuk perkara 

verstek (perkara yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja sejak perkara 

mulai disidangkan). Kemudian dalam PERMA dikatakan bahwa upaya damai 

dilakukan melalui lembaga mediasi dengan dibantu mediator atau melalui 

hakim mediator.  

Hal ini berarti bahwa peranan hakim dalam usaha menyelesaikan 

perkara yang sedang diperiksa secara damai adalah sangat penting, sehingga 

hakim dalam setiap perkara yang dihadapinya harus bersifat aktif untuk selalu 
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mengupayakan perdamaian antara pihak – pihak yang berperkara. Dengan 

demikian, dalam perkara perdata Hakim harus membantu para pihak yang 

berperkara dan berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi segala 

hambatan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi guna 

tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai asas yang 

tercantum dalam Pasal 2 angka 4 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman.  

Keaktifan hakim mediator dalam upaya mediasi dan perdamaian 

tersebut sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang 

GBHN, khususnya di bidang hukum. Komunikasi dua arah hendaknya 

terbangun secara positif untuk menjembatani dan menciptakan saling 

pengertian diantara dua kedua belah pihak sehingga persengketaan masing – 

masing dapat memperoleh tanggapan atau persepsi dari satu pihak kepada 

pihak lain. 

Dalam memandu komunikasi pun, hakim mediator ikut 

mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang 

mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Sehingga 

para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka dan 

mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan – 

kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa. 
9
 

Dalam penerapannya, seperti pembahasan diawal disebutkan bahwa 

setiap perkara contentiosa dalam sidang di Pengadilan Agama termasuk 
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kedalam perkara dimana hakim mediator sering mengambil tempat. Karena 

kasus contentiosa harus diajukan kedepan sidang pengadilan karena dalam 

praktiknya perkara tersebut bersifat partai atau perselisihan diantara pihak dan 

berakhir dengan “putusan”, sehingga dibutuhkan pihak ketiga atau mediator 

dalam penyelesaian perkara ini untuk mengusahakan agar para pihak yang 

berperkara dapat sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka dengan damai.  

Namun teori yang ada didalam berbagai macam referensi mengenai 

pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator sebagai pihak penengah terbaik 

dalam sebuah perkara perdata dengan kenyataan di lapangan berbanding 

terbalik sehingga memunculkan anggapan bahwa mediasi hanyalah formalitas 

belaka dalam sebuah persidangan. Nampaknya anggapan mediasi sebagai 

formalitas belaka cukuplah beralasan dikarenakan beberapa pihak yang turut 

terlibat langsung dalam proses mediasi bahkan mengatakan bahwa hakim 

tidak aktif pada tahap mediasi bahkan nyaris tidak berperan, hanya berdebat 

saja dengan para pihak berperkara dan banyak juga hakim yang tidak 

membaca berkas. Sehingga usaha mediasi yang bisa diharapkan berhasil 

melalu hakim mediator hanya menjadi formalitas saja.   

Melihat fenomena diatas, maka tidaklah mengherankan bahwa 

berdasarkan data pelaporan mediasi tahun 2017 – 2018 Pengadilan Agama 

Lubuk Basung Kabupaten Agama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2017, 

dari 50 perkara sampai ke tahapan mediasi yang dilakukan oleh para hakim 

pengadilan agama, namun 49 perkara tidak berhasil didamaikan oleh hakim, 

dan 1 perkara masih dalam tahapan mediasi. Sedangkan di tahun 2018 
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sebanyak 47 perkara sampai kepada tahapan mediasi oleh hakim Pengadilan 

Agama, namun tidak ada satupun perkara yang berhasil didamaikan oleh 

hakim.
10

   

Berdasarkan pemaparan – pemaparan diatas, maka diperlukan suatu 

analisis mengenai pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator dalam setiap 

perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian hukum 

dengan judul “PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR 

MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016 DALAM TINJAUAN 

HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Lubuk Basung 

Tahun 2017 – 2018)
 
“.  

 

B. Batasan Masalah  

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah 

dan jelas maka penulis memberikan batasan masalah terhadap permasalahan 

yang diteliti yakni berkaitan dengan Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim 

Mediator Menurut Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Tinjauan Hukum Islam 

(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2017 – 2018) 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah 

tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator 

di Pengadilan Agama Lubuk Basung ?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan mediasi oleh 

hakim mediator di Pengadilan Agama Lubuk Basung ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi oleh 

hakim mediator di Pengadilan Agama Lubuk Basung ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh hakim 

mediator di Pengadilan Agama Lubuk Basung  

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pencapaian 

tujuan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Lubuk 

Basung  

c. Untuk pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator 

Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam tinjauan hukum Islam  

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam hal pelaksanaan 

mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator pada pengadilan agama 

setempat. 



10 

 

b. Untuk memberikan penambahan materi hukum kepada semua 

kalangan baik masyarakat, pelajar, mahasiswa, dosen, dan instansi – 

instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

c. Sebagai bahan pengkajian ulang bagi praktisi hukum terutama hakim 

mediator berkaitan dengan peranannya.  

d. Untuk memenuhi syarat dalam melengkapi tugas untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.  

E. Metode Penelitian  

Untuk mendapatkan keakuratan data dan mempunyai keterkaitan 

langsung dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan 

metode penelitian lapangan (field research). Metode tersebut dilaksanakan 

dalam langkah – langkah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu 

penelitian yang berkenaan dengan efektifitas hukum dan pelaksanaan 

hukum terkait dengan perkara mediasi yang dilakukan oleh hakim 

mediator pada kedua belah pihak yang sedang berperkara dilingkungan 

Pengadilan Agama Lubuk Basung. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek Penelitian adalah  individu, benda, atau organisme yang 

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 
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penelitian. 
11

Adapun subjek penelitian disini adalah para hakim 

mediator dalam setiap perkara yang akan dimediasi.  

b. Objek Penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, 

dikaji, diteliti dalam riset sosial. 
12

Dan objek penelitian disini adalah 

pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Lubuk 

Basung. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang 

dilakukan di wilayah administratif kecamatan Lubuk Basung kabupaten 

Agam tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung. Alasan 

penulis memilih wilayah tersebut karena menurut pengamatan penulis dan 

pra riset yang penulis lakukan berdasarkan data Pengadilan Agama 

tersebut, sepanjang  tahun 2017 – 2018 hampir tidak ada mediasi yang 

berhasil dilakukan oleh hakim mediator.  

4. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
13

 Dalam 
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hal ini, peneliti mendapatkan informasi dari hakim Pengadilan Agama 

Lubuk Basung yang berjumlah 3 orang hakim.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
14

 Dari jumlah populasi yang tersedia, penulis 

mengambil sampel dengan melakukan penarikan sampel secara 

keseluruhan dengan menggunakan teknik Total Sampling, yaitu metode 

pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi yang tersedia. 

Populasi yang tersedia sebanyak 3 orang dijadikan sebagai sampel agar 

lebih akurat dan relevan dengan rencana penelitian.  

5. Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data 

primer dan data sekunder.  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu 3 orang 

hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi – instansi 

sekaitan dengan Pengadilan Agama yaitu Panitera Pengadilan Agama 

Lubuk Basung, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan buku – buku beserta literatur lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data – data yang diperlukan, metode yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah :  
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a. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

berdasarkan pengamatan dan penginderaan berkaitan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila respon yang diamati 

tidak terlalu besar. 
15

 Penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai perkara yang penulis teliti.  

b. Wawancara, adalah proses pengambilan data dan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden. Contoh: Penulis menanyakan 

kepada hakim berkaitan dengan pelaksanaan mediasi oleh hakim 

mediator dalam setiap perkara yang terjadi dilingkungan Pengadilan 

Agama Lubuk Basung.  

c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face) ketika seorang 

pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk 

mendapatkan jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seorang responden.
16

 Penulis mengambil data – data 

yang ada di Pengadilan Agama berkaitan dengan perkara yang penulis 

teliti.  

7. Teknik Penulisan  

a. Metode Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan 

secara khusus.  
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 Prof. Dr. Sugiyono, Op.Cit, hlm. 145. 
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b. Metode Induktif, yaitu menggunakan data – data yang bersifat khusus 

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.  

8. Teknik Analisis 

Dari pengelolaan data yang ada maka analisis data dilakukan 

dengan deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data referensi baik 

berupa literature maupun artikel – artikel yang berhubungan dan 

menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. 
17

 

F. Review Studi Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Era Puspita dalam skripsinya yang 

berjudul Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau menyatakan bahwa 

penerapan proses mediasi dilingkungan pengadilan agama tersebut sudah 

sesuai dengan PERMA mediasi, tetapi penelitian ini mengkhawatirkan 

beberapa isi dari PERMA berkaitan dengan pemanggilan para pihak yang 

akan dimediasi tidak dilakukan dan jangka waktu pertemuan mediasi yang 

kurang proporsional. Namun, penulis skripsi ini mengatakan bahwa persoalan 

diatas tidak menjadi masalah dan bisa dimaafkan serta tidak membuat 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung Batal demi 

hukum. 
18

 

Nurma Yunita dalam skripsi nya yang berjudul Faktor – Faktor 

Penyebab Gagalnya Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan 
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 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 1995), hlm.54.  
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Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau, (Pekanbaru, UIN SUSKA, 2013), hlm. 105. 
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bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sangat 

rendah, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah aspek perkara yang 

diajukan oleh para pihak sudah sangat rumit,sikap transparansi, motivasi, dan 

iktikad baik para pihak yang sudah tidak ada lagi sehingga mediator sulit 

menyelesaikan perkara. Namun hal tersebut tidak membuat putusan 

Pengadilan Agama Bukittinggi batal secara hukum. 
19

 

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil karya – karya diatas, terlihat 

bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan berbagai hal yang 

berkaitan dengan persoalan mediasi. Akan tetapi, sepanjang  pengetahuan 

penulis mengenai Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam 

Menekan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Basung Dalam 

Tinjauan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 

belum pernah diteliti orang. Berdasarkan fakta tersebut, maka akan dilakukan 

penelitian ini.   

 

G. Sistematika Penulisan   

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, review studi terdahulu, sistematika 

penulisan.  
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BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Pengadilan 

Agama Lubuk Basung berkaitan dengan dasar hukum 

pembentukan Pengadilan Agama Lubuk Basung, sejarah 

berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Basung, Visi dan Misi 

Pengadilan Agama Lubuk Basung, Kompetensi dan 

Kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung, serta Tugas 

Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.  

BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini berisi tinjauan teoritis mengenai pengertian 

mediasi dan mediator, dasar hukum mediasi, kategori perkara 

yang dapat dimediasi  

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN  

  Pada bab ini berisi pemaparan mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan di kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung 

berkenaan dengan Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim Mediator 

di Pengadilan Agama Lubuk Basung. 

BAB V : PENUTUP  

  Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diambil 

berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya. 

 

 


