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Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan

1

Mediasi Hukum
• Beberapa Definisi tentang Mediasi

• Mediasi merupakan suatu proses yang melibatkan

pihak ketiga (mediator) yang membantu dua pihak

ataupun lebih untuk memfasilitasi proses negosiasi

dalam upaya memecahkan persengketaan atau

konflik yang mereka alami

• Mediasi merupakan intervensi dalam sebuah

sengketa ataupun negosiasi, oleh pihak ketiga yang

bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan

merupakan bagian dari para pihak dan bersifat

netral.
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Tujuan Mediasi

• Tujuan Mediasi adalah mencapai atau menghasilkan
kesepakatam yang dapat diterima oleh para pihak yang
bersengketa guna mengakhiri sengketa

• Merupakan proses penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan

• Lazimnya, mediasi dilakukan jika para pihak telah
melakukan negosiasi dan gagal mencapai kesepakatan ,
karena itulah sering dikatakan bahwa mediasi
merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak
ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur
negosiasi dan berfungsi membantu para pihak yang
bersengketa.
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Empat Karakteristik dalam Mediasi

• Accessible

Setiap orang yang membutuhkan dapat
menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur
yang kaku dalam kaitannya dengan mediasi,
sangat fleksibel.

• Voluntary

Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses
mediasi harus sepakat dan dapat memutuskannya
setiap saat apabila menginginkan. Mereka tidak dapat
memaksa untuk menerima suatu hasil mediasi apabila
dia merasa hasil mediasi tersebut tidak
menguntungkan dirinya
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• Confidential

Para pihak ingin merasa bebas untuk
menyatakan apa saja dan menjadi terbuka
untuk kepentingan mediasi. Semua hal yang
dibuka dalam proses mediasi adalah
merupakan bagian yang bersifat confidential.

• Facilitative

Mediasi merupakan kreativitas dan
pendekatan pemecahan permasalahan
terhadap persoalan yang dihadapi dan
bergantung kepada mediator untuk membantu
para pihak mencapai kesepakatan dengan tidak
berpihak
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Posisi/ Kedudukan Mediator

• Mediator tidak boleh melakukan penilaian
tentang siapa yang benar atau salah diantara
para pihak yang bersengketa atau sedang
konflik

• Mediator adalah pihak netral yang membantu
para pihak dalam proses negosiasi guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian
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Fungsi Mediator

• Memperbaiki kelancaran komunikasi antara

para pihak

• Mendorong terciptanya suasana yang kondusif

• Secara tidak langsung mendidik para pihak

atau memberi wawasan tentang proses dan

subtansi negosiasi yang berlangsung

• Mengklarifikasi masalah-masalah substansial

dan kepentingan masing-masing pihak
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Kriteria dalam Memilih Mediator

• Kualifikasi mediator menyangkut aspek:

1. Pengetahuan dalam bidang masalah yang
disengketakan dan pengetahuan tentang
mediasi

2. Keterampilan dan kompetensi dalam bidang
mediasi

3. Pengalaman dalam bidang mediasi

4. Personality dalam penilaian komunitas
profesional
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Proses Mediasi

• Tahapan Pembukaan

1. Mediator harus mengecek seluruh fasilitas

keperluan mediasi

2. Mengenalkan tentang maksud dan tujuan

serta proses mediasi

3. Mediator dapat mengenalkan dirinya sendiri

4. Setiap orang atau pihak yang terlibat dalam

mediasi wajib mengenalkan dirinya
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• Tahapan Tengah

1. Merencanakan dan menyusun proses
mediasi khususnya proses tawar menawar

2. Mengatur pertemuan lengkap dan/ atau
pertemuan setengah kamar

3. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan
netral yang tidak sensitif

4. Mendorong adanya penyamaan-penyamaan
usulan substansial
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• Tahapan Akhir

1. Merumuskan garis besar suatu pilihan

penyelesaian

2. Konsensus dibuat seadil mungkin pada tiap

items

3. Perumusan yang jelas dan rinci tentang

kesepakatan akhir dan disepakati oleh para

pihak.
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Kaukus

• Merupakan proses paling penting dalam proses

mediasi dan merupakan ciri khas mediasi

• Boleh dilaksanakan dengan salah satu pihak dan

pengacaranya atau dengan salah satu pihak saja.

• Fungsi Kaukus:

Memungkinkan salah satu pihak untuk

mengungkapkan hal yang tidak ingin

disampaikan di hadapan lawannya.
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Negosiasi Hukum

• Negosiasi merupakan suatu proses yang berkaitan
dengan dua pihak atau lebih untuk mencapai
keputusan bersama atas suatu masalah yang menjadi
permasalahan bersama dan potensial untuk
menimbulkan konflik

• Suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih
dalam upaya mencapai kesepakatan untuk
menentukan:

• - apa yang akan diberikan atau yang akan diterima;
atau

• -apa yang dilakukan dan diperoleh dalam suatu
transaksi di antara mereka
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Unsur Penting dalam Definisi Negosiasi

• Dua atau lebih para pihak

• Hubungan kesukarelaan

• Distribusi atau pertukaran sumberdaya

• Rangkaian suatu proses yang dinamis

• Memungkinkan pertukaran nilai dan posisi

melalui proses persuasi dan pengaruh
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Negosiator

• Representasi atau agen dari klien dalam

proses negosiasi

• Semua keputusan yang diambil harus

berdasarkan keputusan klien

• Keputusan klien untuk menerima atau

menolak persetujuan negosiasi akan

didasarkan pada informasi yang lengkap

tentang proses negosiasi yang berlangsung
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Peran Strategi Negosiasi

• Tujuan Negosiator

• Berusaha mencapai keputusan bersama dengan pihak
lain untuk menemukan kemungkinan keuntungan
terbesar bagi kepentingan kliennya

• Tiga dasar pilihan dalam memutuskan atau merespon
proposal yang baru atau komunikasi dari pihak lain.
Respon tersebut dapat berupa pendekatan yang
bersifat:

• - Kompetitif

• - Kooperatif

• - Pemecahan Masalah
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