
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan

dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap

perselisihan dan persengketaan  melalui pendekatan islâẖ (fa aslihû baina akhawaikum). Karena

itu, layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dalam mengemban fungsi

”mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil

hasil perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang

bersengketa, terbebas dari kualifikasi “menang” atau “kalah”. Mereka sama-sama menang dan

sama-sama kalah atau “win-win solution”, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana

rukun dan persaudaraan.1 Hal seperti ini sangat berbeda sekali jika sebuah persengketaan

berujung putusan dari hakim yang selalu berakhir “winning” or “lossing”.

Keberadaan sulẖu sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan

dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Qur’an  surat al Nisâ’(4) :

35  antara lain :







1 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009),h.65.
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Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal”.2

Ayat diatas menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu

pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Didalam ayat

diatas juga merupakan proses penyelesaian sengketa didalam sebuah keluarga  yang di sebut

dengan syiqâq.3

Surat lain juga menunjukkan adanya anjuran damai sebagai solusi dari persengketaan.

Salah satunya dalil yang menganjurkan adanya perdamaian dalam sengketa nusyûz sebagaimana

terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat al- Nisâ’ (4) : 128 :













Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu

2 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Al’alim / ilmu pengetahuan), (Mizan Media
Utama : Bandung, 2010), h.85.

3 Syahrizal Abbas, Mediasi (Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional).
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h.185.



secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.4”

Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak  ketiga sebagai

mediator dalam menyelesaikan sengketa nusyûz, namun bukan berarti tertutup kemungkinan

adanya pihak ketiga yang membantu suami istri untuk mewujudkan kedamaian dalam rumah

tangga mereka. Perdamaian yang di inginkan ayat ini adalah perdamaian yang sebenarnya dan

bukan perdamaian semu. 5

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abû Dâud antara lain

:

عن ابي ھریرة قال :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : 
الصلح جائز بین المسلمین اال صلحا حرم حالال أو أحل 

ابوداود)(رواهحراما.
Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda, perdamaian

(al-Sulẖu) di antara orang-orang Islam dibolehkan kecuali
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “.(H.R Abu
Daud)”.6

Perdamaian yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum yang berlaku

tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa mu’âmalah, tetapi juga dapat di gunakan dalam

sengketa keluarga maupun sengketa politik. Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa

sulẖu tidak dapat digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip

4 Departemen Agama RI, Op.cit, h. 517
5 Syahrizal Abbas, Op.cit. h.190.
6Abu Dawud Sulaiman bin Al – Asy’ats, Sunan Abu Daud,(Beirut: Darul Fikr, 1994),jilid 3,h.296.



Islam. Sulẖu tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan

yang halal.7

Berdasarkan sisi urgensi yang di kedepankan didalam sulẖu maka  lingkungan peradilan

di Indonesia  menerapkan pelaksanaan sulẖuyang dikenal  dengan mediasi yaitu cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

dengan dibantu oleh mediator.8 Adanya proses mediasi di lembaga peradilan diperkuat dalam

Peraturan Mahkamah Agung  No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi,  yang telah

mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata terlebih dahulu menempuh

proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.9

Disamping itu, sebagaimana yang menjadi ketentuan didalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 2

Ayat 3 dinyatakan bahwa jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang

mengakibatkan putusan batal demi hukum. Intruksi mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2008 ini

diharapkan dapat memenuhi beberapa manfaat antara lain, untuk mengatasi masalah

penumpukkan perkara pada tingkat banding, kasasi, dan PK, memperluas akses para pihak untuk

memperoleh rasa keadilan, penyelesaian lebih cepat dan lebih murah, serta institusionalisasi

proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga

peradilan dalam penyelesaian sengketa.  Adapun yang menjadi mediator tidak hanya dari

kalangan hakim tetapi tetapi juga terdapat mediator dikalangan non hakim seperti advokat,

akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang di anggap oleh para pihak menguasai atau

7 Syahrizal Abbas, Op.cit. h.207
8 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di

Pengadilan, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008), h.4
9 Takdir Rahmadi, Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat), (Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada, 2010), h. 68.



berpengalaman dalam pokok sengketa.10 Pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten

Rokan Hilir yang berperan sebagai mediator  adalah hakim yang terdapat di Pengadilan Agama

Ujung Tanjung.Hal ini di benarkan selama tidak adanya mediator non hakim disana

(sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERMA NO.1 Tahun 2008).

Penyelesaian perkara dengan mediasi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten

Rokan Hilir sepanjang tahun 2012 menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini

sebagaimana yang tercantum pada Laporan Keadaan Perkara Tahun 2012 jumlah perkara

sebanyak 521 perkara, dengan perkara yang dimediasi sebanyak 73 perkara dan tidak ada satu

pun perkara yang berhasil di mediasi.11Seharusnya dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008

dapat meminimalisir permasalahan yang putus dengan ajudikatif (tanpa perdamaian).  Sehingga

perdamaian dengan mediasi akan lebih banyak lagi yang berhasil dari pada yang gagal. Namun

semakin tahun, semakin menurun pula tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi.

Hal inilah yang akan di teliti lebih lanjut oleh penulis dengan mengangkat sebuah judul

penelitian antara lain: “IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN

PERKARA DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG KABUPATEN ROKAN

HILIR RIAU”.

Penelaahan tentang implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan

Agama Ujung Tanjung dirasakan penting, karena PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan sebuah

terobosan besar dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.  Disamping itu, dari

sekian banyak informasi baik dari media massa bahkan tulisan-tulisan ilmiah yang beredar,

bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan masih sangat sulit untuk diwujudkan. Hal ini berkaitan

10 Takdir Rachmadi, Op.cit. h. 158.
11Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2012, Dokumentasi, Ujung Tanjung

30 Maret 2012



bahwa pengadilan selama ini masih dinilai  sebagai lembaga pemutus perkara, mediator yang

dianggap kurang kompeten bahkan Mahkamah Agung yang kurang memberikan perhatian lebih

pada upaya mediasi tersebut. Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Pengadilan Agama tersebut terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat, dengan

jalur lalu lintas yang berhubungan secara langsung antar Sumatera Utara dengan Riau dan

terletak pula dilingkungan dengan latar belakang penduduk yang heterogen  baik dari suku,

agama dan adat istiadat.

Secara umum masalah-masalah yang terjadi pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

juga terjadi pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Kabupaten lainnya yang ada di Propinsi

Riau. Hal ini sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan masalah

pada Pengadilan Agama di masing-masing Kabupaten yang ada di Propinsi Riau. Namun untuk

menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan

yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat pada Pengadilan

Agama di Kabupaten lainnya yang ada di Propinsi Riau. Sebab, pada Pengadilan Agama

tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang

cukup mendasar dengan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut.

B. Batasan Masalah

Pembahasan pada penelitian ini begitu luas, sehingga pembahasan tersebut dibatasi pada

implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

selain yang berkaitan dengan hal itu tidak dibahas. Penulis mengambil istilah implementasi

untuk menyatakan pelaksanaan atau penerapan proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun



2008 di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Disamping itu, penulis memilih perkara yang

dimediasi pada tahun 2012 karena pada tahun tersebut keberhasilan mediasi mengalami

pergeseran yang sangat signifikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ?

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang menjadi kendala implementasi

mediasi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ?

3. Bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung menurut

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama

Ujung Tanjung.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi mediasi  di

Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

c. Untuk mengetahui pandangan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang implementasi mediasi

di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Syariah di Fakultas Syariah

dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau .



b. Untuk mendapatkan wawasan pengetahuan tentang implementasi mediasi dalam

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan PERMA No. 1 Tahun 2008

terhadapimplementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ujung

Tanjung.

E. Tinjauan Kepustakaan

Peneliti lainnya yang membahas tentang mediasi adalah Nursholihin dalam tesisnya yang

berjudul Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama

Bangkinang. Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi adalah perundingan yang dilakukan

secara sukarela antara kedua belah pihak  melalui perantara pihak ketiga yang disebut mediator.

Mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, tetapi

pelaksanannya  di Pengadilan Agama Bangkinang mengalami hambatan berdasarkan faktor-

faktor yang ada seperti kurangnya kualitas dan motivasi mediator, adat istiadat masyarakat

Kampar membawa perkaranya ke Pengadilan setelah diusahakan damai oleh ninik mamak,

ketidak hadiran pihak-pihak dalam sidang pertama serta kekuarangan sarana dan prasarana.12

Kholis Firmansyah dalam skripsinya yang berjudul Pandangan Hakim Pengadilan

Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan mediasi adalah perundingan yang

dilakukan oleh kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga netral yang membantu pihak-

pihak untuk merangkai suatu kesepakatan yang memandang kedepan, memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. Dari hasil penelitian ini

12Nursolihin,Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Bangkinang,
(Pekanbaru: UIR, 2009), h.113-114, t.d.



menyebutkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2008 menunjukan efisiensinya. Hal ini bisa dilihat

dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang menilai positif hadirnya

peraturan ini. Karena besarnya keunggulan yang ditawarkan dalam peraturan tersebut antara lain,

proses berperkara lebih cepat karena rata-rata dengan 2 sampai 4 kali sidang sudah selesai, lebih

sederhana, jika mediasi berhasil dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan bahkan di

Mahkamah Agung dan biaya pun lebih ringan. Untuk keseluruhannya peraturan tersebut sangat

mencakup pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.13

Ilfa Susianti dalam tesisnya yang berjudul Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian

Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor:

512/Pdt.G/2006/Pa.Pbr. dan Nomor: 311/Pdt.G/2006/Pa.Pbr, menjelaskan mediasi merupakan

alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang di upayakan ketika kedua belah pihak

tidak bisa didamaikan lagi oleh majelis hakim. Disamping itu, karena pentingnya mediasi di

Pengadilan Agama memiliki nilai yan lebih efektif dibanding proses litigasi. Proses litigasi  di

tingkat pertama dan banding selesai dalam masa kurang lebih satu tahun, maka si pencari

keadilan masih harus menunggu selesainya proses Kasasi di Mahkamah Agung yang dapat

menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun. Apalagi bila dilanjutkan dengan upaya hukum

Peninjauan Kembali. Maka dalam penelitiannya ini, dia menjelaskan hasil mediasi dapat

dirasakan berbagai kelebihannya seperti halnya perkara waris yang menjadi penelitiannya yang

berakhir berhasil . Maka perkara tersebut dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat,

perdamaiannya memuaskan semua pihak yang berperkara, mengikat sebagai perjanjian damai,

13Kholis Firmansyah, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Malang : UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2009), h.77, t.d.



dan menghemat biaya perkara yang ditimbulkan, sebagaimana prinsip-prinsip dalam aturan

tentang mediasi di pengadilan.14

Berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya diatas, terlihat bahwa para penulistelah

berusaha mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan mediasi, khususnya

tentang pelaksanaannya di Pengadilan Agama. Akan tetapi , sepanjang sepengetahuan penulis,

implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung belum

pernah diteliti orang. Berdasarkan fakta tersebut, dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Dan  penulis mengambil

lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang berkedudukan di Jalan Lintas

Riau Sumut KM.167 (Komplek IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Propinsi Riau),

Kelurahan Banjar XII, Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis mengambil lokasi ini karena Pengadilan Agama

Ujung Tanjung berlokasi di daerah tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah mediator dan pihak-pihak yang berperkara melalui proses

mediasi.

b. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi mediasi di Pengadilan Agama Ujung

Tanjung.

14Ilfa Susanti,Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru
(Studi Kasus Perkara Nomor: 512/Pdt.G/2006/Pa.Pbr. dan Nomor: 311/Pdt.G/2006/Pa.Pbr, (Pekanbaru :
Universitas Islam Riau, 2013), h.3, t.d.



3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 153 orang yang terdiri dari 7 orang mediator dan

146 orang (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon) yang berasal dari 73 jumlah kasus

yang melalui proses mediasi pada tahun 2011. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara

Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara random atau acak, sehingga setiap unit

didalam populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan

cara penulis mengambil proporsi sebanyak 10 % dari populasi. Hal ini disebabkan karena

terbatasnya jangkauan penulis dalam mengumpulkan data terhadap responden dari pihak

berperkara yang bertempat tinggal di berbagai wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung

Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Disamping itu sebagian responden tersebut ada yang tidak

diketahui lagi domisilinya. Maka besaran sampel yang dimiliki adalah sebanyak 15 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,diamati dan dicatat untuk

pertama kalinya. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data-

data ini diperoleh dari Mediator dan pihak berperkara yang melaksanakan proses mediasi di

Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari informan yan terdapat di Pengadilan Agama

Ujung Tanjung serta literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian seperti Peraturan

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, kitab-kitab fiqih dan beberapa buku-buku lainnya .

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :



a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di

lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang implementasi mediasi yang

dilakukan oleh mediator terhadap para pihak berperkara di Pengadilan Agama Ujung

Tanjung.

b. Wawancara , yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tertentu.Dalam hal ini

wawancara di laksanakan dengan 15 orang responden yang terdiri dari mediator dan para

pihak berperkara. Wawancara yang dilakukan berhubungan secara langsung  dengan masalah

penelitian

c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan

permasalahan diteliti. Seperti dokumen-dokumen perkara yang berkaitan dengan mediasi

sepanjang tahun 2012 di Pengadilan Agama UjungTanjung. Adapun dokumen-dokumen

perkara tersebut terdiri dari Laporan Keadaan Perkara tahun 2012, dan Jurnal Mediasi serta

dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif

kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci

dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas

kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan



a. Deduktif , yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang

berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan

secara khusus.

b. Induktif , yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut

diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif , yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut : Bab I merupakan

pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, pokok masalah,

tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika

penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam dalam upaya

penyelesaian sengketa dengan damai atau islâẖ secara umum dan diskusi tentang mediasi

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa secara damai di lingkungan Pengadilan

Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten

Rokan Hilir Riau. Bab ini meliputi keadaan geografis dan demografis, sejarah dan

perkembangan, keadaan perkara, visi dan misi, dan struktur organisasi. Sebagaimana yang telah

dijelaskan pada bab I di Pengadilan Agama Ujung Tanjung terdapat proses mediasi berlandaskan

PERMA No. 1 Tahun 2008. Proses mediasi ini dijelaskan pada bab III.



Bab III mengungkapkan pengertian mediasi,dasar hukum mediasi sebagai upaya

penyelesaian perkara di pengadilan agama, sejarah ringkas lahirnya peraturan mahkamah agung

no. 1 tahun 2008, prosedur mediasi menurut peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008.

Bab IV menjelaskan proses mediasi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung beserta faktor-

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Disini akan dijelaskan juga tentang

pandangan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap implementasi mediasi di Pengadilan Agama

Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Bab V berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran.


