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PENGATURAN DALAM HUKUM POSITIP

PERMA RI NO. 1 TH. 2016 TENTANG  

PROSEDUR MEDIASI DI

PENGADILAN



HUKUM PEMAKSA UNTUK PENYELESAIAN 

SENGKETA  DI PENGADILAN

• Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian  

hukum acara perdata dapat memperkuat dan  

mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan  

dalam penyelesaian sengketa

• Penyelesaian sengketa yang tidak melalui  

gugatan via pengadilan tidak dapat  

dipaksakan melalui mediasi



PERMA RI NO. 1 TH. 2016 TENTANG  

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

• Mediasi di Pengadilan HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah  

mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih  dahulu 

mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum  

perkaranya diperiksa.

• Mediasi diluar Pengadilan sudah diatur dalam Pasal 6 UU no  

30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian  

Sengketa.

• SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga  

perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

• PERMA No 02 tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan

• PERMA NO. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di  

Pengadilan
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ISTILAH

DALAM KUHPerdata

AKTA PERDAMAIAN (Acte van Dading)



ISTILAH

DALAM PERMA NO. 1 TH 2016

1. KESEPAKATAN  

PERDAMAIAN

2. AKTA PERDAMAIAN

3. PUTUSAN HAKIM (PUTUSAN  

PERDAMAIAN)



PERMA NO. 1 TH 2016

BAB I  

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8. KESEPAKATAN PERDAMAIAN adalah kesepakatan  

hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat  

ketentuan penyelesaian sengketa yang  ditandatangani 

oleh Para Pihak dan Mediator.

9.KESEPAKATAN PERDAMAIAN Sebagian adalah  

kesepakatan antara pihak penggugat dengan  

sebagian

atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan  Para 

Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek  perkara

dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan  

dalam

proses Mediasi.

10.AKTA PERDAMAIAN adalah akta yang memuat isi  

naskah perdamaian dan putusan Hakim yang  

menguatkan Kesepakatan Perdamaian.



KESEPAKATAN - PERJANJIAN - AKTA

 Syarat sahnya 

perjanjian  adalah (1320

KUHPerd.):

1. Kesepakatan para pihak  

(azas konsesual)

2. Subyek yang cakap  

bertindak

3. Obyek perjanjian

4. Causa yang halal/tidak  

terlarang

• Kesepakatan adalah  

salah satu unsur sah-

nya suatu perjanjian



KESEPAKATAN - PERJANJIAN - AKTA

PERIKATAN

(Buku III KUHPerdata)

Undang-undang

Lisa

n

Perjanjian Bukan Akta
Tertulis

Akta



SARAN

Jadi: Pilih Judul “Kesepakatan Perdamaian” ataukah  

perjanjian perdamaian yang diwujudkan dalam

“Akta Perdamaian”?



ALAT BUKTI

DALAM PERKARA PEDATA

Ps 164 HIR (284 RBg; 1866 KUHPerdata)
1. Alat bukti tertulis
2. Pembuktian dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Di luar Ps 164 IR
1. Pemeriksaan setempat
2. Saksi ahli



KESEPAKATAN PERDAMAIAN, AKTA PERDAMAIAN

DAN PUTUSAN PERDAMAIAN SEBAGAI

ALAT  BUKTI TERTULIS



ALAT BUKTI TERTULIS  

(TULISAN/SURAT

 PENGATURAN:

1. HIR : 138, 165, 167

2. RBg : 285 – 305, 164

3. KUHPerdata : 1867 – 1894

4. Rv : 138 – 147

5. Ordonnansi 1867 No.29 tentang Ketentuan-ketentuan tentang  

Kekuatan Pembuktian daripada Tulisan-tulisan Dibawah  

Tangan Dari Orang-Orang Indonesia atau Yang  dipersamakan 

dengan Mereka



ALAT BUKTI TERTULIS (TULISAN/SURAT)

 Merupakan alat bukti PERTAMA dan UTAMA

 PERTAMA, karena alat bukti surat gradasinya disebut yang pertama  

dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya

 UTAMA, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran  formal, 

maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat  dipakai sebagai 

alat bukti utama

 PENGERTIAN

 Segala sesuatu yang memuat tanda bacaan

 Dimaksudkan  Untuk isi hati/buah pikiran seseorang

 Dipergunakan  untuk pembuktian



ALAT BUKTI TERTULIS  

(TULISAN/SURAT)

 DIBEDAKAN:

A. Akta

1. Otentik (authentiek acte)

a. Pejabat (ambtelijk acte.  

Procesverbaal acte)

b. Partai (partij acte)

2. Dibawah tangan (onderhand  

acte)

B. Bukan akta (surat biasa)



AKTA

 PENGERTIAN:

 Surat yang diberi tanda  

tangan

 memuat Peristiwa yang  

menjadi

 dasar suatu hak/perikatan

 dibuat sejak semula  untuk  

pembuktian

 AKTA HARUS DITANDATANGANI  

(Ps 1896 KUHPerdata)

 FUNGSI TANDA TANGAN

1. Individualisir  memberi ciri

2. Pembeda  dengan akta  

lainnya



AKTA

 PENANDATANGANAN:

 Dengan membubuhkan nama dari si penandatangan

o Paraf/singkatan tanda tangan  belum cukup

o Harus ditulis sendiri

o Harus atas kehendak sendiri
o Tidak boleh : “janda X” tanpa menyebut nama kecil

 Bisa terjadi ada 2 janda x// x istri 2 orang

 TANDA TANGAN ORANG TIDAK CAKAP  BUKAN ALAT

BUKTI

 MEMBERIKAN TANDA TANGAN  TANPA MEMBACA ISI

 Tidak dapat disebut: TERTIPU



AKTA

 DISAMAKAN DENGAN TANDA TANGAN

1.Sidik jari/cap jari; cap jempol  yang dikuatkan oleh  

NOTARIS atau PEJABAT LAIN yang ditunjuk UU (1874  

KUHPerdata)

- Pengesahan sidik jari = waarmerking

2. Faximile (dari tanda tangan/cap tanda tangan)



AKTA

 AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI  DITANDATANGANI &

MATERAI

 MATERAI

o Bukan untuk sahnya perjanjian

o Untuk memenuhi pajak

o Ps 2 ayat (1) aUU No. 13 Th. 1985 tentang Bea Materai  

(UUBM) jo Putusan MA RI No. 589K/SIP/1970 tgl. 13

Maret  1971 yang menjelaskan: “ surat bukti yang tidak 

diberi  materai bukan merupakan alat bukti yang sah”

 BELUM DIBERI MATERAI (SURAT BIASA)

o Pemateraiannya bisa kemudian (nazegeling)



AKTA OTENTIK

(authentiek acte)

A. PENGERTIAN:

1. DOKTRIN
Akta yang dibuat oleh PEJABAT yang diberi  
wewenang untuk itu oleh penguasa  menurut 
ketentuan yang telah ditetapkan,  baik 
DENGAN/TANPA BANTUAN pihak yang  
berkepentingan, yang mencatat apa yang  
diminta untuk dimuat di dalamnya oleh  yang
berkepentingan

2. Ps 165 HIR (285 RBg; 1868 KUHPerdata)
 Akta dibuat OLEH/DIHADAPAN pejabat  

yang berwewenang
 Bukti lengkap  para pihak. Ahli waris &

yang mendapatkan hak
 Tentang yang tercantum di dalamnya
 Bahkan tentang yang tercantum di  

dalamnya sebagai pemberitahuan  belaka 
(sepanjang erat hubungannya  dengan 
pokok daripada akta)



AKTA OTENTIK
(authentiek acte)

 PEJABAT:

Notaris, PPAT, Hakim, Panitera, Jurusita,

PCS, KUA

Mediator ????????

 Merupakan alat bukti yang  

LENGKAP//SEMPURNA dan MENGIKAT

 Bagi:

1. Para pihak

2. Ahli waris

3. Yang mendapat hak daripadanya

 Merupakan alat bukti yang mempunyai

KEKUATAN PEMBUKTIAN BEBAS

 Bagi Pihak III

 Penilaiannya diserahkan kepada  

pertimbangan , rasa keadilan dan  

kebijaksanaan hakim



AKTA OTENTIK
(authentiek acte)

 SEBAGAI ALAT BUKTI

 SEMPURNA:
Akta otentik itu cukup untuk  
membuktikan tentang  
peristiwa/hak. Artinya sebagai  
alat bukti akta otentik tidak  
memerlukan penambahan alat  
bukti lain.

 MENGIKAT
Apa yang ditulis dalam akta  
otentik harus dipercaya hakim,  
yaitu harus dianggap benar  
selama ketidakbenaran itu tidak  
dibuktikan sebaliknya



AKTA OTENTIK

 JENISNYA:

1.AKTA PEJABAT (ambtelijk

acte/procesverbaal acte/relaas acte)

 Akta yang DIBUAT OLEH PEJABAT

yang diberi wewenang untuk

itu

 Dengan mana pejabat tersebut  

menerangkan apa yang dilihat  

dan dilakukan

 Contoh: BA Polisi, Jurusita, Putusan

Perdamaian

2. AKTA PARTAI

 dibuat DIHADAPAN PEJABAT

 Dengan mana pejabat tersebut  

menerangkan apa yang dilihat  

dan dilakukan

 Contoh: Akta (Notariil) JB, SM, Acte  

van Dading



AKTA OTENTIK

 KEKUATAN

PEMBUKTIAN

1. FORMAL (Formele bewijskracht)

- Para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta  

tersebut

2. MATERIAL (Materiele bewijskracht)

- Para pihak telah membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan  

peristiwa-peristiwa sebagaimana yang disebut dalam akta tersebut dan  

memang telah terjadi

3. LAHIR/KELUAR/WUJUD (Uitwondige bewijskracht)

 suatu akta yang lahir TAMPAK sebagai AKTA OTENTIK dan MEMENUHI  

SYARAT-SYARAT yang telah ditentukan  berlaku/dianggap sebagai akta  

otentik



AKTA DIBAWAH TANGAN

A. PENGERTIAN:

- Dibuat  para pihak, Tanpa batuan pejabat, Sebagai alat bukti  

Contoh: kuitnasi, perjanjian utang piutang, sewa menyewa, surat

pernyataan, register, surat-surat urusan RT, dsb.

B. PENGATURAN

 Stb. 1867 – 29  Jawa dan Madura

 Ps 286 – 305 RBg dan 1874 – 1984 KUHPerdata  luar Jawa dan Madura

 Akta dibawah tangan  BON POUR CENT FLORINS

 Memuat:

- Hutang sepihak

- Membayar sejumlah uang tunai

- Serahkan benda

o Harus:

1. Ditulis tangan sendiri

2. Ditulis jumlah/besar/banyak

 Contoh: kuitansi

KESEPAKATAN PERDAMAIAN (MEDIATOR) - AKTA DIBAWAH TANGAN



PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

Akta Otentik & Akta Dibawah Tangan

 PERSAMAAN
 Dalam hal PEMBUATAN dan PEMBUKTIAN

- Pembuatan : untuk alat bukti
- Pembuktian : alat pembuktian bebas

 PERBEDAAN
 Dalam hal PENANDATANGAN dan TANGGAL PEMBUATAN

- Penandatangan:
o Akta Otentik
o Akta dibawah tangan

- Tanggal pembuatan
o Akta otentik
o Akta dibawah tangan

: dihadapan pejabat
: tidak

: sudah terbukti
: harus dibuktikan

BANDINGKAN :

Kesepakatan Perdamaian (Mediator)

Acte van Dading (Notaris); Akta Perdamaian dan Putusan Perdamaian (Haki  

m)



PERNYATAAN PERDAMAIAN - PERJANJAN PERDAMAIAN -

KESEPAKATAN PERDAMAIAN - AKTA 

PERDAMAIAN - PUTUSAN PERDAMAIAN

PERNYATAAN PERDAMAIAN - PERJANJAN 

PERDAMAIAN - KESEPAKATAN PERDAMAIAN

√ akta dibawah tangan

√ dibuat oleh para para pihak

√ dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwewenang,  

khusus

sepakatan perdamaian difasilitasi oleh mediator

AKTA PERDAMAIAN - PUTUSAN PERDAMAIAN

√ akta otentik (Notaris-hakim)

√ dibuat dihadapan para pihak

√ dihadapan pejabat berwenang berdasarkan UU (Akta  

Perdamaian), sedang Putusan Perdamaian oleh Pejabat



PERNYATAAN PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

∞ Perdamaian yang dibuat para pihak

∞ tanpa difasilitasi mediator (bersertifikat), setiap orang boleh

memfailitasi/melakukan/membuat

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

∞ Perdamaian yang dibuat para pihak

∞ difasilitasi mediator (bersertifikat)

AKTA PERDAMAIAN

∞ Perdamaian yang membuat materinya para pihak

∞ dibuatdihadapan perjabat berwenang (Notaris, Hakim)

 PUTUSAN PERDAMAIAN

∞ Para pihak tidak membuat perdamaian

∞ dibuat oleh perjabat berwenang (Hakim)

PENGGUNAAN ISTILAH YANG TEPAT



KETERANGAN AKTAOTENTIK AKTA DIBAWAH TANGAN (Onderhands)

Definisi Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam  

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau  

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

(seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai  

Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat (vide: Pasal  

1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch  

Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement

Buitengewesten (“RBg”).

Akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh  

para pihak tanpa bantuan dari seorangpejabat.

Cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan

oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum,  

tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja  

(vide: Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286  

RBg).

Ciri – Ciri Bentuknya sesuai UU

1. Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta  

kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya  

oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta  

yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak  

yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua  

belah pihak sesuai dengan azas kebebasan  

berkontrak.

2. Dibuat di hadapan pejabat umum ygberwenang

3. Kekuatan pembuktian yang sempurna

4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka  

penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak  

benarannya.

1. Bentuknya bebas

2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat  

umum

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama

tdk disangkal oleh pembuatnya

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian  

tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-

saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya  

dalam akta di bawah tangan, sebaiknya  

dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa  

untuk memperkuat pembuktian.

Kekuatan Pembuktian Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, akta otentik  

merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi  

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian  

orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang

dimuat dalam akta tersebut.

Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang  

berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta  

tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut  

dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak  

ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Menurut Pasal 1875 KHUPerdata, jika akta  

dibawah tangan tanda tangannya diakui olehorang  

terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka  

akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian

yang sempurna terhadap orang yang  

menandatangani serta para ahli warisnya dan  

orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Perbedaan Akta Otentik dengan  

Akta Dibawah Tangan

http://irmadevita.com/2007/09/30/the-differences-between-latin-style-notary-with-anglo-saxon-notary-public/


PENGERTIAN DAN KEABSAHAN

PERDAMAIAN
• Pengertian Perdamaian: berdasarkan  

Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian  
adalah suatu persetujuan yang berisi  
bahwa dengan menyerahkan,  menjanjikan 
atau menahan suatu  barang, kedua belah 
pihak mengakhiri  suatu perkara yang 
sedang diperiksa  pengadilan ataupun 
mencegah  timbulnya suatu perkara bila 
dibuat  secara tertulis.

• Keabsahan Perdamaian: Berdasarkan  
Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan  
tidak sah kalau dibuat dengan  kekhilafan 
(dwaling), paksaan (dwang)  atau dengan 
cara penipuan (bedrog).  Perhatikan pula 
syarat-syarat  perdamaian yang dapat 
dikuatkan  oleh putusan pengadilan (vide: 
Perma  No.1/2016)



PERAN MEDIATOR DALAM PROSES  

KESEPAKATAN PARA PIHAK

Mediator secara aktif harus menjalankan perannya sebagai fasilitator untuk  

membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan  persengketaan 

melalui kesepakatan. Untuk mencapai tujuan tersebut,  mediator dapat 

menawarkan usulan menuju penyelesaian sengketa  kepada para pihak yang 

bersengketa setelah menunjukkan bahwa  kebebasan untuk menerima atau tidak 

menerima usulan tersebut ada  pada masing-masing pihak yang bersengketa;

Terhadap para pihak yang bersengketa, dalam keadaan apapun dengan  cara 

apapun, mediator tidak boleh memaksakan perdamaian ataupun  kesepakatan;

Terhadap para pihak yang bersengketa, mediator harus menyadarkan  

mereka bahwa kesepakatan haruslah dicapai atas itikad baik mereka  sendiri;

Mediator tidak berperan untuk memberikan nasihat yang bersifat hukum

kepada para pihak yang bersengketa.



PERAN MEDIATOR DALAM PEMBUATAN  

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

 Merumuskan kembali hal (-hal) yang menjadi  

persengketaan para pihak;

 Menyusun ke dalam tulisan kesepakatan para pihak  

dalam menyelesaikan hal (-hal) yang  

dipersengketakan;

 Menghindari penulisan kesepakatan yang dapat  

multi tafsir atau tidak jelas artinya;

 Menanyakan kepada para pihak apakah ada  sesuatu 

yang tidak jelas dari kesepakatan yang telah  

dituliskan oleh mediator tersebut;

 Memberi kesempatan kepada para pihak untuk  
memikirkan ulang kesepakatan yang telah dituliskan,  
barangkali ada sesuatu hal kecil dan tidak prinsipiil  
yang akan diubah oleh mereka;

 Bila ada pihak yang merasa perlu dilakukan kaukus  

untuk merumuskan bunyi kesepakatan maka  

sebaiknya dilakukan saja.



SIKAP MEDIATOR MENGHADAPI DRAFT ISI

KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG

TIDAK  SAH ATAU BERMASALAH

Mediator dalam kasus dimana isi kesepakatan  
para pihak yang bersengketa bertentangan  
dengan hukum, atau sangat jelas merugikan  
salah satu pihak, atau berdasarkan informasi  yang 
salah, atau merupakan perjanjian yang  tidak 
dapat dilaksanakan, maka dapat  diambil prosedur 
di bawah ini:

✴ Mediator memberitahukan kepada para  pihak 
yang bersengketa tentang pokok- pokok 
masalah yang dikuatirkan tersebut di  atas

✴ Mediator memberitahukan kepada para  pihak 
yang bersengketa tentang pokok- pokok 
masalah yang dikuatirkan tersebut di  atas dan 
menawarkan usulan perbaikan

✴ Mediator mengundurkan diri, dan  
memberitahukan alasan tersebut secara  tertulis 
kepada para pihak yang bersengketa



ANATOMI KESEPAKATAN PERDAMAIAN

KERANGKA ISI KETERANGAN

Kepala Kesepakatan Tulisan “Kesepakatan

Perdamaian"

Setelah kata Kesepakatan Perdamaian, dapat

dilengkapi dengan kata/frasa tentang sengketa yang  

diselesaikan atau nomor Surat, tapi dapat pula  cukup 

ditulis Kesepakatan Perdamaian

Kalimat Pembuka

tanggal pembuatan

Kesepakatan Perdamaian, 

dan nama  Mediator

Pencantuman tanggal pembuatan Kesepakatan

Perdamaian termasuk syarat sahnya suatu

Kesepakatan,  sebaiknya dicantumkan pula nama 

Mediator  disertai alamatnya (kantor/rumah)

Identitas

Minimal dicantumkan nama  

dan alamat para pihak  yang

bersengketa

Bila diwakili oleh Kuasa, maka disebutkan disini  

nama Penerima Kuasa berikut penyebutkan  

tanggal pemberian Surat Kuasa

Konsideran
Pertimbangan dibuatnya

Kesepakatan Perdamaian

Berisi latar belakang persengketaan atau  

perselisihan yang terjadi kemudian kehendak

para pihak untuk sepakat berdamai

Isi Kesepakatan

Kesepakatan yang dicapai  

dan persyaratannya (bila

ada)

Berisi pernyataan telah tercapai perdamaian  

diantara para pihak yang bersengketa dan  bentuk 

konkrit hal yang menjadikantercapainya  

kesepakatan, yang dapat dieksekusi bila salah  satu 

pihak khianat atas kesepakatan yang telah  dicapai

Penutup

Kalimat penutup,  

tandatangan para pihak  

dan mediator

Kalimat penutup biasanya menyebutkan jumlah  

salinan yang dibuatdan bea meterai.

Meskipun ada Kuasa para/salah satu pihak, tapi  

dianjurkan pihak langsung (prinsipal)  

menandatangani sendiri Kesepakatan Perdamaian



Contoh Kesepakatan

Perdamaian

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, , tanggal bulan tahun dua ribu ( -__-20 ), dihadapan  

Mediator bersertifikat Tn._______ _, beralamat di Jalan _____ , Kota _______,  

telah dibuat Kesepakatan Perdamaian oleh dan antara:

1. Tn.________ , pekerjaan _____ , beralamat di Jalan _____ _, Kota _____ _; 2.

Ny._____ , pekerjaan _____ , beralamat di Jalan ______ _, Kota ______ ;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Tn./Ny.______ , pekerjaan _____ , beralamat di Jalan ______ , Kota ______

_;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.



Terlebih dahulu Para Pihak menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa diantara Para Pihak telah terjadi sengketa dan/atau  

kesalahpahaman dan/atau permasalahan hukum tentang pengukuran  

batas-batas tanah pekarangan milik Pihak Pertama yang terletak di Jalan  

kota , yang dinyatakan Pihak Kedua telah

melampaui batas yang seharusnya sehingga mengambil sebagaian tanah pekarangan

milik Pihak Kedua seluas + 100M2 yang berada tepat di sebelah Barat tanah milik

Pihak Pertama;

Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa,

kesalahpahaman serta permasalahan hukum yang timbul di antara Para Pihak dengan

tuntas dan sempurna yang dituangkan ke dalam Kesepakatan Perdamaian ini, dengan

tetap tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak

maupun kewenangan yang dimiliki oleh Para Pihak, dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1  
Tujuan

Kesepakatan Perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa, kesalahpahaman dan/atau
permasalahan hukum antara Para Pihak dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati
Para Pihak.

Pasal 2
Bentuk Kesepakatan

1.Para Pihak menyadari bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang timbul agar jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut,
dan Para Pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan win- win solution sehingga tidak ada di
antara Para Pihak yang merasa benar ataupun salah, menang ataupun kalah.

2.Pihak Pertama sepakat memberikan uang kompensasi kelebihan ukuran tanah kepada Pihak
Kedua sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada
tanggal dengan cara yang disepakati Para
Pihak.

3.Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik pemberian uang kompensasi tersebut dari
Pihak Pertama dan merelakan tanahnya seluas 100M2 (seratus meter persegi) yang menjadi
obyek sengketa menjadi milik Pihak Pertama, dan untuk itu Pihak Kedua menerbitkan kuitansi.

4.Hal-hal berkaitan dengan biaya Notaris/PPAT, pengadilan, dan pajak apapun yang timbul dari
pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini, disepakati Para Pihak sepenuhnya menjadi
tanggungjawab Pihak Pertama.



Pasal 3

Pernyataan dan Jaminan

1. Para Pihak dengan ini menyatakan, bahwa dengan telah  dilaksanakannya 

seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, 

maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman  dan/atau permasalahan 

hukum yang terjadi di antara Para Pihak  dinyatakan selesai.

2. Para Pihak juga menjamin, terhadap sengketa dan proses  penyelesaiannya 

tersebut di atas tidak akan saling melakukan tuntutan  hukum, baik melalui 

tuntutan pidana maupun gugatan perdata di  kemudian hari.

3. Para Pihak mempersilakan satu sama lain untuk mengajukan  

Gugatan/Permohonan kepada Pengadilan Negeri terkait untuk  

menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Putusan Pengadilan.



Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup,
masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
ditandatangani oleh Para Pihak di Kota _ pada hari
dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal KESEPAKATAN PERDAMAIAN
ini.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

( _) ( )

Mediator,

( )
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