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PERAN MEDIATOR

Peran 
Mediator

A

E

C

D

G

Membantu para 
pihak untuk 
menghadapi 
situasi dan 
kenyataan

Controlling proses dan penegasan 
aturan dasar mediasi

Menjelaskan 
Proses & mendidik 
para pihak untuk 
berkomunikasi 
dengan baik

Penguatan suasana 
komunikasi

Pertahanan struktur & 
momentum dalam 
negosiasi

F

Menumbuhkan 
kepercayaan 
antar pihak 

Memfasilitasi 
Creative 
problem-
Solving



TUGAS-TUGAS MEDIATOR
(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan 

jadwal pertemuan mediasi kepada para 
pihak untuk dibahas dan disepakati.

(2) Mediator wajib mendorong para pihak 
untuk secara langsung berperan dalam 
proses mediasi.

(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat 
melakukan kaukus.

(4) Mediator wajib mendorong para pihak 
untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan mereka dan mencari 
berbagai pilihan penyelesaian yang 
terbaik bagi para pihak. 



KETERPISAHAN MEDIASI 
DARI LITIGASI

(1) Jika para pihak gagal mencapai
kesepakatan, pernyataan dan
pengakuan para pihak dalam proses
mediasi tidak dapat digunakan sebagai
alat bukti dalam proses persidangan
perkara yang bersangkutan atau
perkara lain.

(2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
(3) Mediator tidak boleh diminta menjadi

saksi dalam proses persidangan
perkara yang bersangkutan.

(4) Mediator tidak dapat dikenai
pertangungjawaban pidana maupun
perdata atas isi kesepakatan
perdamaian hasil proses mediasi.



PEDOMAN PERILAKU 
MEDIATOR
(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman

Perilaku Mediator. 
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan

fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku
Mediator.

(PERMA NO 01 TAHUN 2016 Bab 3 pasal 15)



BIAYA JASA MEDIATOR
Menurut PERMA No 01 Tahun 2016 Bab II 

Pasal 8
(1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai 

Pengadilan tidak dikenakan biaya. 
(2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan 

bukan Pegawai Pengadilan ditanggung 
bersama atau berdasarkan kesepakatan 
Para Pihak



Contoh PKS Pengadilan Agama VS 
Mediator Non Hakim



Mendaftar Mediator di Pengadilan

 Surat Permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat

 FC Sertifikat Mediator 
 Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup)
 KTP
 NPWP
 Pas photo 
 Jangka waktu kurang lebih 2 Mingguan



Contoh Surat Penunjukan Mediator Non HAkim





Lanjutan



Lanjutan



Tanda tangan
Nama Mediator



PROSEDUR MEDIASI DALAM PROSES LITIGASI
(PERMA No.1 tahun 2016)

5 hari kerja

Sidang 
Pertama

Pemilihan 
Mediator

2 hari kerja

Ketua 
Majelis 
Hakim

Mediator 
Terpilih

Para pihak

Menyerahkan 
resume perkara

Proses 
Mediasi

30 hari kerja

Atas dasar kesepakatan 
para pihak proses 

mediasi dapat 
diperpanjang

Max 30 hari kerja

Kesepakatan 
Perdamaian

Hakim
Pada hari Sidang 

yang telah 
ditentukan

Akta Perdamaian 
ditandatangani oleh Majelis 
Hakim banding, Kasasi, atau 

Peninjauan Kembali

30 hari kerja



TAHAPAN-TAHAPAN 
PRA MEDIASI



TEMPAT MEDIASI
1. Ditentukan bersama oleh para pihak dan 

Mediator 
2. Diusahakan di tempat yang netral
3. Kondusif bagi kedua belah pihak

Dapat dilakukan di Kantor Mediator, jika pada 
Kantor tersebut tersedia fasilitas untuk melakukan 
mediasi.



BIAYA DAN UANG JASA 
MEDIATOR
1. Biaya panggilan/undangan diambil dari

panjar biaya perkara
2. Uang jasa mediator ditanggung para pihak

berdasarkan kesepakatan
3. BIla ingin mematok tarif uang jasa, dapat

disertakan dalam profil mediator pada
daftar mediator di pengadilan.

4. Mediator dapat menerima success fee 
sesuai dengan kesepakatan dan kepatutan

5. Biaya lain (misalnya konsumsi dan sewa
tempat) ditentukan bersama dengan para
pihak



PERLENGKAPAN 
Fasilitas yang harus ada pada saat 
proses mediasi:

1. Meja, kursi 
2. Papan tulis, white board, OHP, LCD
3. Kapur, spidol, transparant sheet, layar
4. Ruangan untuk joint session
5. Ruangan untuk Kaukus 



PENATAAN RUANGAN
Penataan ruangan selama proses mediasi:
Tempat duduk/posisi mediator berada di antara 
para pihak

Contoh 1:

MEJAPIHAK 
I

PIHAK 
II

MEDIATOR

PINTU

Sebaiknya posisi Mediator berada di dekat pintu ruangan



PENATAAN RUANGAN -
lanjutan
Contoh 2:

MEJAPIHAK 
I

PIHAK 
II

MEDIATOR

PINTU

PIHAK 
III

PIHAK 
III



Contoh proses Mediasi di Pengadilan



Contoh Proses Kaukus



TAHAPAN-TAHAPAN 
MEDIASI



TAHAPAN PROSES 
MEDIASI
1. Pernyataan Pembukaan mediator
2. Pernyataan pembuka para pihak
3. Merancang Proses Pemecahan Masalah
4. Pemecahan/Pemetaan Masalah
5. Tawar-menawar
6. Kaukus 
7. Penyiapan Draft kesepakatan
8. Kesepakatan akhir



1. PERNYATAAN 
PEMBUKAAN MEDIATOR 

A. Ucapan selamat datang
B. Perkenalkan diri
C. Penjelasan Peran Mediator
D. Penjelasan keuntungan menempuh 

mediasi
E. Penjelasan proses mediasi



1. PERNYATAAN 
PEMBUKAAN MEDIATOR

A. Ucapan selamat datang
Contoh: 
1. “Selamat datang kepada Pak Amir dan Bapak Budi 

dari pihak rumah sakit Harapan di acara mediasi”
2. Terima kasih kepada Pak Amir beserta Pengacaranya 

dan Bapak Budi dari pihak Rumah Sakit Harapan 
beserta pengacaranya yang telah meluangkan waktu 
untuk proses mediasi

3. Assalamu’alaikum Wr. Wb Terima kasih atas 
kedatangan Bapak Amir dan bapak Budi dari pihak 
Rumah Sakit Harapan dalam proses mediasi ini.



1. PERNYATAAN 
PEMBUKAAN MEDIATOR 
(Lanjutan)

B. Perkenalkan Diri
Contoh:
1. “Perkenalkan, Saya Diana Murtianingsih 

selaku mediator Bapak Amir dan Bapak 
Budi dari Pihak Rumah Sakit Harapan”

2. “Saya ingin memperkenalkan diri, nama 
saya Diana Murtianingsih selaku mediator 
Bapak Amir dan Bapak Budi dari Pihak 
Rumah Sakit Harapan”



1. PERNYATAAN 
PEMBUKAAN MEDIATOR 
(Lanjutan)

C. Penjelasan Peran Mediator – Penjelasan bahwa
proses mediasi ini tidak memihak.

Contoh:
1. “Saya selaku mediator akan membantu proses

mediasi ini dan saya tidak akan memihak
kepada salah satu dari Bapak-Bapak sekalian.”

2. “Proses mediasi ini akan berlangsung fair dan
saya selaku mediator tidak akan memihak
kepada salah satu dari Bapak-Bapak sekalian.”



1. PERNYATAAN PEMBUKAAN 
MEDIATOR (Lanjutan)

D. Penjelasan keuntungan menempuh mediasi
Contoh:
1. “Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah 

memilih proses mediasi karena proses mediasi ini 
akan memakan waktu yang lebih cepat dan murah 
dan akan menghasilkan win-win solution.”

2. “Perkenankan saya menjelaskan keuntungan dari 
proses mediasi ini adalah permasalahan yang dihadapi 
Bapak-Bapak akan diselesaikan dalam waktu yang 
lebih cepat, biaya yang lebih murah dibandingkan jika 
Bapak-Bapak menyelesaikan kasus ini di Pengadilan, 
dan yang pasti akan menghasilkan win-win solution.”



1. PERNYATAAN PEMBUKAAN 
MEDIATOR (Lanjutan)

E. Penjelasan proses mediasi – Sifat tidak formal, aturan main, 
kemungkinan kaukus, larangan interupsi, pengungkapan secara
santun (tidak menyinggung/ menyerang), kemungkinan
menghadirkan ahli, menjaga kerahasiaan, kesepakatan mengenai
biaya.

Contoh:
“Proses mediasi ini sifatnya tidak formal, jadi Bapak-Bapak silahkan
santai saja. Saya akan menjelaskan aturan dalam proses mediasi ini, 
yaitu: (1) jika Bapak Amir berbicara Bapak Budi dilarang
menginterupsi, jadi mohon jika salah satu pihak berbicara pihak yang 
lainnya diminta untuk mendengarkan, (2) mohon nanti jika Bapak-
Bapak mengutarakan permasalahan tidak menyerang atau
menyinggung salah satu pihak. Jadi, jika Bapak Amir berbicara
terkait dengan permasalahan yang ada dimohon jangan bersifat
menyerang kepada Bapak Budi atau sebaliknya; (3) saya akan
melakukan kaukus (saya akan berbicara secara terpisah kepada
masing-masing pihak jika hal ini diperlukan); (4) saya akan menjaga
kerahasiaan segala bukti yang akan Bapak-Bapak ajukan kepada
saya; (5) Adapun mengenai biaya saya selaku mediator adalah
sejumlah Rp…” 



2. PERNYATAAN 
PEMBUKAAN OLEH PARA 
PIHAK

Pada tahapan ini seorang mediator 
dapat menggali isu ataupun 
permasalahan untuk dicross-check 
dengan resume.

 Mengungkapkan riwayat sengketa
 Mengungkapkan posisi-posisi dan 

kepentingan



2. PERNYATAAN PEMBUKAAN 
OLEH PARA PIHAK (lanjutan)

A. Mengungkapkan riwayat sengketa
Contoh:
Bapak Amir : “permasalahan ini diawali oleh patah tulang 

tangan kanan yang dialami oleh anak saya, kemudian 
saya bawa ke Rumah Sakit Harapan tetapi bukan 
kesembuhan yang dialami oleh anak saya tetapi 
malah kecacatan yaitu tangan anak saya sampai 
sekarang tidak dapat digerakkan. Saya menuntut 
Rumah Sakit untuk menyembuhkan anak saya hingga 
tangannya dapat digerakkan seperti semula”

Bapak Budi : “waktu itu Pak Amir membawa anak tersebut 
dalam keadaan patah tulang tangan kanan dan kami 
mengobatinya sesuai prosedur tetapi kami tidak tahu 
kenapa akhirnya Bapak Amir menuntut Rumah Sakit 
dikarenakan tangan kanan anaknya yang patah 
sekarang tidak dapat digerakkan.”



2. PERNYATAAN PEMBUKAAN 
OLEH PARA PIHAK (lanjutan)

B. Mengungkapkan posisi-posisi dan kepentingan

Contoh:
Bapak Amir : “Kami meminta pertanggungjawaban Rumah Sakit

secara moril dan materiil terhadap kasus yang dialami
anak saya sampai anak saya sembuh”

Bapak Budi : “Kami adalah rumah sakit yang profesional. JIka
terbukti itu merupakan kesalahan kami, kami akan
mempertimbangkan tuntutan dari Bapak Amir tetapi jika
tidak terbukti maka saya meminta Bapak Amir memohon
maaf melalui media.”

Ibu Diana M : “Jadi Bapak Amir ingin tangan kanan anaknya
sembuh, dan diperkirakan proses penyembuhan tangan
kanan anak Bapak Amir memakan biaya RP……, 
berdasarkan bukti yang diberikan Bapak Amir berupa bukti
Rontgen, video dan resep obat yang diberikan Rumah Sakit
dan dari pernyataan Bapak Budi bahwa Pihak Rumah Sakit
akan bersedia menyembuhkan tangan kanan anak Bapak
jika terbukti ada kelalaian pada pihak Rumah Sakit.” 



3. MERANCANG PROSES 
PEMECAHAN MASALAH

A. Menyusun jadwal
B. Menyusun agenda (masalah atau isu yang 

harus diperundingkan), yang digali dari resume 
perkara dan Pernyataan Pembuka Para Pihak

C. Menyusun rencana pembahasan tiap masalah
D. Jika diketahui ada masalah baru (kepentingan

tersembunyi), dicatat dan ditegaskan untuk
dipecahkan bersama – manfaatkan whiteboard, 
laptop, dan LCD yang tersedia di ruang
mediasi. 



4. Pemecahan/Pemetaan
Masalah
A. Mengetahui dan mengkaji kepentingan 

para pihak
B. Menggali berbagai opsi untuk tiap 

masalah 
C. Membahas tiap opsi: untung dan 

ruginya
D. Memilih opsi yang terbaik dari berbagai 

opsi
Agar penyelesaian sengketa berakhir tuntas perlu 
diperhatikan kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi



4. Pemecahan/Pemetaan
Masalah (lanjutan)

A. Mengetahui dan mengkaji kepentingan para pihak

Contoh:
“Bapak Amir ingin tangan kanan anaknya sembuh, dan 

diperkirakan proses penyembuhan tangan kanan anak 
Bapak Amir memakan biaya Rp……, dan memakan waktu 
paling cepat 2 tahun.” 

“Bapak Budi selaku Pihak Rumah Sakit bersedia 
menyembuhkan tangan kanan anak Bapak Amir dengan 
total biaya Rp….. Dan dalam jangka waktu 1,5 tahun jika 
terbukti ada kelalaian pada pihak Rumah Sakit.”



4. Pemecahan/Pemetaan
Masalah (lanjutan)

B. Menggali berbagai opsi untuk tiap masalah
Contoh:

Bapak Amir Bapak Budi

1. Akan sepakat jika total biaya penyebuhan
tangan kanan anaknya Rp…. Dapat
dipenuhi oleh Rumah Sakit selama 1,5 
tahun

1. Akan sepakat membayar total biaya 
penyembuhan tangan kanan anak Bapak 
Amir Rp….. Selama 1,5 tahun

2. Akan sepakat jika pihak Rumah Sakit 
memperhatikan penyembuhan tangan 
kanan anaknya sampai dinyatakan sembuh 
oleh Pihak ketiga.

2. Akan sepakat memperhatikan 
penyembuhan tangan kanan anaknya 
secara intensif selama 1,5 tahun sampai 
dinyatakan sembuh oleh Pihak ketiga.

3. Akan sepakat jika pihak Rumah Sakit 
membayar uang sejumlah Rp….. Dan anak 
tersebut akan diobati pada Rumah Sakit 
berbeda. 

3. Akan sepakat jika membayar sejumlah
Rp…… dan Pihak Bapak Amir tidak akan
ada penuntutan terkait dengan kasus yang 
dialami.



5. TAWAR-MENAWAR
A. Mengadakan perubahan-perubahan dari 

opsi semula
B. Mendorong para pihak untuk tidak 

bertahan pada pola pikir posisional agar 
realistis

C. Rumuskan kesepakatan awal 
D. Trade off, mengembangkan rencana, 

pelaksanaan
Bila perlu ingatkan kembali pada tujuan perundingan: 
bangun motivasi.

Jika perundingan alot maka perlu dilakukan Kaukus. 



6. KAUKUS (SEPARATE SESSION)
Tujuan:
A. Menjalin hubungan dengan para pihak
B. Membangun kepercayaan
C. Menyediakan ruang bagi para pihak

untuk merefleksikan persoalan secara
personal mengenai apa yang terjadi, 
dirasakan, bagaimana penyelesaiannya, 
apakah proses mediasi dapat
membantu. 

Dapat dilakukan kapan saja, lebih-lebih ada tanda-tanda akan 
DEAD LOCK asal mediator dapat berlaku adil (memberikan 
waktu yang sama kepada masing-masing pihak).



6. KAUKUS (SEPARATE SESSION) -
lanjutan

Contoh:
Dengan Bapak Amir: “Bapak mohon dijelaskan

kepada saya apa yang Bapak rasakan dan
penyelesaian seperti apa yang sebenarnya
yang Bapak inginkan?”

Dengan Bapak Budi: “Bapak setelah saya
melihat bukti yang diberikan Bapak Amir 
ternyata memang terjadi kelalaian pada
Rumah Sakit Harapan, menurut Bapak
penyelesaian apa yang akan Bapak inginkan
supaya kasus ini tidak berlarut-larut.”



7. PENYIAPAN DRAFT 
KESEPAKATAN PERDAMAIAN

A. Siapkan Draft berdasarkan kesepakatan 
awal

B. Bahas ulang satu per satu disertai 
dengan penjelasan

C. Lakukan perubahan jika perlu 
D. Dimungkinkan menempuh Kaukus



7. PENYIAPAN DRAFT 
KESEPAKATAN PERDAMAIAN 
(lanjutan)

Contoh
Draft kesepakatan Perdamaian pada Isi 

Kesepakatan:

Pasal 1 
Pihak Pertama bersedia menerima perhatian dari Pihak Kedua berupa
penyembuhan tangan kanan anaknya tersebut selama 1,5 tahun dengan
total biaya Rp…..

Pasal 2 
Pihak kedua bersedia memperhatikan penyembuhan tangan kanan anak
Pihak Pertama sebagaimana Pihak pertama menyatakan menerima
penyembuhan tangan kanan anaknya tersebut selama 1,5 tahun dengan
total biaya Rp…..



8. KESEPAKATAN 
PERDAMAIAN
A. Dituangkan dalam perjanjian tertulis, ditandatangani para pihak 

dan Mediator.
Jika para pihak diwakili Kuasa Hukum, harus ada pernyataan 
tertulis dari para pihak yang berisi persetujuan atas kesepakatan 
tersebut

B. Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta 
Perdamaian sehingga mempunyai kekuatan Eksekutorial seperti 
putusan Hakim.

C. Jika tidak dikuatkan dengan Akta Perdamaian harus disertai 
Klausula pencabutan gugatan atau perkara telah selesai. Hanya 
sebagai akta di bawah tangan.

Akta perdamaian sama dengan putusan Hakim / mempunyai 
kekuatan Eksekutorial.

Kesepakatan Perdamaian: Akta di bawah tangan tidak 
mempunyai kekuatan Eksekutorial seperti putusan Hakim



ANATOMI KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kerangka Isi Keterangan 

Kepala
Kesepakatan

Judul Kesepakatan Judul Kesepakatan Perdamaian dilengkapi dengan kata/frase 
tentang sengketa yang diselesaikan

Pembukaan 
(Penanggalan)

Nama Mediator dapat disebutkan di bagian ini. 

Komparisi Identitas pihak-pihak Pihak materiil: Pihak yang sesungguhnya

Pihak Formil : Pihak yang bertindak dalam kedudukan

Jika kesepakatan Perdamaian dibuat dalam mediasi di Pengadilan, 
kedudukan Pihak dalam perkara yang bersangkutan harus disebut 
dalam Komparisi 

Premisse Pendahuluan Berisi substansi kesepakatan yang akan diatur dalam isi 
kesepakatan perdamaian atau keterangan yang melatarbelakangi 
dibuatnya kesepakatan perdamaian

Isi 
Kesepakatan

Isi Kesepakatan

Klausula pencabutan
gugatan/ selesainya
sengketa

Berisi hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak 
Pernyataan bahwa sengketa dinyatakan selesai

Penutup Penandatanganan - Dapat berisi para pihak dan mediator
- JIka salah satu pihak tidak hadir langsung dalam mediasi dapat
diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya



Kesepakatan Perdamaian  
Proses Penyembuhan Pasien Patah Tulang Tangan Kanan 

 
Pada hari ini Kamis, 18 Maret 2008 dengan bantuan Ibu Diana Murtianingsih, mediator di Jl. 
Damai No 7, Yogyakarta, dibuat kesepakatan antara: 
 
Tuan Amir bertempat tinggal di Jl. Indah No 1, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA;  

Dan 
Tuan Budi bertempat tinggal di Jl. Bagus No2, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK KEDUA 
 
Kedua pihak lebih dulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada waktu PIHAK PERTAMA membawa anaknya ke Rumah Sakit Harapan 
karena patah tulang tangan kanan yang akhirnya mengakibatkan kecacatan yaitu tangan 
kanan anaknya tersebut tidak dapat digerakkan. 

2. Bahwa kecacatan tangan anak tersebut dari PIHAK PERTAMA disebabkan karena 
tindakan anestesi yang dilakukan. 

3. Bahwa PIHAK KEDUA akan memperhatikan penyembuhan anak PIHAK PERTAMA 
jika terbukti adanya kelalaian dari Pihak Rumah Sakit Harapan.    

 
Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi 
dengan perantaraan Diana Murtianingsih, Mediator berkantor di Jl. Damai No 7, Yogyakarta, 
kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaian sengketanya tersebut secara 
perdamaian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 
Pihak Pertama bersedia menerima perhatian dari Pihak Kedua berupa penyembuhan tangan kanan 
anaknya tersebut selama 1,5 tahun dengan total biaya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
 

Pasal 2 
Pihak kedua bersedia memperhatikan penyembuhan tangan kanan anak Pihak Pertama 
sebagaimana Pihak pertama menyatakan menerima penyembuhan tangan kanan anaknya tersebut 
selama 1,5 tahun dengan total biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
 

Pasal 3 
Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini sengketa antara Para Pihak mengenai Proses 
Penyembuhan Pasien Patah Tulang Tangan Kanan dinyatakan telah selesai. 
 
Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak 
dan Mediator.  
 
PIHAK PERTAMA       PIHAK KEDUA 
 
 
  (Amir)              (Budi) 
     Mediator 
 
 
    (Diana Murtianingsih) 
 
   

Judul Kesepakatan 
Perdamaian
Pembukaan (Penanggalan)

Komparisi

Premisse

Isi Kesepakatan
Klausula Pencabutan 
Gugatan/ selesainya 
sengketa

Penutup

CONTOH KESEPAKATAN PERDAMAIAN


Kesepakatan Perdamaian 


Proses Penyembuhan Pasien Patah Tulang Tangan Kanan


Pada hari ini Kamis, 18 Maret 2008 dengan bantuan Ibu Diana Murtianingsih, mediator di Jl. Damai No 7, Yogyakarta, dibuat kesepakatan antara:


Tuan Amir bertempat tinggal di Jl. Indah No 1, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 


Dan


Tuan Budi bertempat tinggal di Jl. Bagus No2, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Kedua pihak lebih dulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa pada waktu PIHAK PERTAMA membawa anaknya ke Rumah Sakit Harapan karena patah tulang tangan kanan yang akhirnya mengakibatkan kecacatan yaitu tangan kanan anaknya tersebut tidak dapat digerakkan.


2. Bahwa kecacatan tangan anak tersebut dari PIHAK PERTAMA disebabkan karena tindakan anestesi yang dilakukan.


3. Bahwa PIHAK KEDUA akan memperhatikan penyembuhan anak PIHAK PERTAMA jika terbukti adanya kelalaian dari Pihak Rumah Sakit Harapan.   


Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Diana Murtianingsih, Mediator berkantor di Jl. Damai No 7, Yogyakarta, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaian sengketanya tersebut secara perdamaian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


Pasal 1


Pihak Pertama bersedia menerima perhatian dari Pihak Kedua berupa penyembuhan tangan kanan anaknya tersebut selama 1,5 tahun dengan total biaya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)


Pasal 2


Pihak kedua bersedia memperhatikan penyembuhan tangan kanan anak Pihak Pertama sebagaimana Pihak pertama menyatakan menerima penyembuhan tangan kanan anaknya tersebut selama 1,5 tahun dengan total biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)


Pasal 3


Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini sengketa antara Para Pihak mengenai Proses Penyembuhan Pasien Patah Tulang Tangan Kanan dinyatakan telah selesai.


Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator. 


PIHAK PERTAMA






PIHAK KEDUA






  (Amir)







      (Budi)







Mediator








(Diana Murtianingsih)




Contoh lain Kesepakatan 
Perdamian

• Kesepakatan Gono Gini
• Kesepakatan Damai Wanprestasi 
• Akta Van Dading
• Kesepakatan Pedamaian di Pengadilan 

Agama 



Kesepakatan Gono Gini



lanjutan



lanjutan



Kesepakatan Damai Wanprestasi 



Lanjutan



Akta Van Dading 



Lanjutan



Lanjutan



Lanjutan



Kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama
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