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Membangun iklim investasi yang kondusif terutama untuk pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur merupakan pekerjaan rumah yang penting bagi Pemerintah. Beragam 
perizinan yang harus diperoleh sebelum proyek infrastruktur dapat dilelang ataupun 
dimulai konstruksi nya acap kali membuat proses penyiapan proyek oleh investor 
menjadi tidak mudah. Salah satu contoh dari beberapa perizinan yang wajib diperoleh 
adalah izin lokasi dan izin linkungan. Untuk proyek infrastruktur yang melewati 
kawasan hutan, maka penanggung jawab proyek wajib memiliki Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan untuk dapat melakukan 
pembangunan di kawasan tersebut. 

IPPKH adalah izin yang diperlukan apabila proyek ingin menggunakan kawasan hutan 
lindung atau hutan produksi. Proses aplikasi IPPKH mencakup kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pihak pemohon dan dilanjutkan dengan administrasi, pemeriksaan, 
dan persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Sebelum dapat mengajukan aplikasi, 
pemohon sebaiknya memastikan bahwa kawasan hutan yang ingin dipinjam dan 
kawasan yang diusulkan sebagai area kompensasi sudah clean and clear. Saat 
ini, penyebaran kependudukan dan kurangnya pengawasan pada kawasan hutan 
mengakibatkan banyak kawasan hutan yang tidak clean and clear. Akibatnya banyak 
penduduk yang tinggal di area hutan tanpa hak kepemilikan tanah. Tuntutan atas 
kawasan hutan yang ditinggali penduduk dapat menimbulkan sengketa.

Sengketa biasanya terjadi pada situasi dimana terdapat tumpang tindih hak atas tanah 
atau kawasan hutan antar perusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat, dan 
perusahaan dengan BUMN/D. Hal ini disebabkan karena ketidaksepakatan dalam 
bentuk dan besaran kompensasi, penolakan masyarakat atas proyek, atau hal-
hal lain. Sengketa karena tumpang tindih berpotensi meningkatkan biaya investasi 
yang dialokasikan pemilik proyek dan menunda jalannya proyek. Sengketa yang 
berkepanjangan dan tidak dikelola dengan baik dapat berlarut-larut dan berujung pada 
kekerasan yang dapat mengganggu hubungan baik pemilik proyek dengan masyarakat 
atau pemangku kepentingan terkait. 

Dalam rangka memberikan solusi terbaik kepada pihak-pihak yang bersengketa, 
Pedoman Investor ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mekanisme 
penyelesaian sengketa baik mekanisme tradisional maupun alternatif penyelesaian 
sengketa. Di dalam Pedoman ini terdapat penjelasan untuk masing-masing mekanisme 
disertai contoh kasus untuk pembelajaran lebih lanjut. Analisa perbandingan dapat 
membantu investor untuk menentukan mekanisme yang paling sesuai dalam sengketa 
yang dihadapi dengan mempertimbangkan waktu, biaya yang dikeluarkan, kerahasiaan 
putusan, dan sebagainya. Besar harapan kami agar Pedoman Investor dapat berguna 
untuk mendorong investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada.

Dr. Sofyan A. Djalil
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

Kata Pengantar
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Pemakaian area hutan untuk aktivitas komersial/
industrial yang sering terjadi, seperti pertambangan, 
perkebunan, dan infrastruktur, telah membuat 
persaingan yang ketat terhadap sumber daya yang 
ada. Sebelum menggunakan area hutan, investor 
wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) dari Kementerian Kehutanan. Penerbitan izin 
hutan tersebut sering menimbulkan sengketa, karena 
banyak area hutan Indonesia yang digunakan oleh 
pemangku kepentingan lain: (1) pemegang izin yang 
sudah ada; (2) komunitas lokal (imigran dan penduduk 
asli); dan (3) lembaga pemerintahan dan pengembang.

Sengketa terkait area hutan tidak dapat dihindarkan 
dalam berbagai situasi. Di Indonesia, tercatat 359 
insiden persengketaan terkait hutan antara tahun 
1997 dan 2003, yang melibatkan komunitas lokal dan 
pemangku kepentingan lainnya. Sejak 2006 sampai 
dengan 2012, tercatat 232 sengketa sumber daya 
alam dan agrarian di 2,043,287 ha tanah di seluruh 
Indonesia. Dari total sengketa tersebut, sektor hutan 
mencatat 72 kasus di lahan seluas 1.2 juta ha. 
Sengketa disebabkan oleh:
1. Perusakan aset komunitas (misalnya tanah, 

taman, pemakaman, dsb) karena aktivitas 
komersial (pertambangan, penebangan hutan, 
perkebunan, dsb);

2. Hilangnya pendapatan dan mata pencaharian 
karena dibentuknya area konservasi;

3. Penggusuran komunitas lokal dari tanah yang 
mereka tempati;

4. Polusi (polusi udara, kebisingan, dsb) karena 
aktivitas penebangan hutan, perkebunan, 
pertambangan); dan

5. Ketidakcukupan peluang kerja di sektor 
penebangan hutan, perkebunan, dan 
pertambangan untuk penduduk lokal.

Komunitas lokal sulit untuk menggunakan haknya dan 
dalam banyak kasus kalah dalam proses sengketa. 
Ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang 
bersengketa seringkali membuat pihak yang paling 
terkena dampak dari persengketaan yang tidak 
dapat mengatasi masalah tersebut tanpa bantuan 
eksternal. Sebagai hasilnya, komunitas lokal sering 
mengangkat masalah tersebut dari sengketa kecil 
menjadi masalah besar dengan hasil yang destruktif 
disertai pengancaman-pengancaman. Oleh karena 
itu, diperlukan pendekatan penyelesaian sengketa 
yang cepat dan akurat untuk meminimalkan potensi 
kerusakan akibat suatu persengketaan.

Pedoman yang disampaikan dalam dokumen ini 
mencakup empat Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(APS) dan satu penyelesaian sengketa tradisional.

Setiap bab mekanisme penyelesaian memuat empat 
sub bagian:
1. Pendahuluan: deskripsi singkat dan mekanisme 

penyelesaian sengketa.
2. Dasar hukum: regulasi terkait yang mengatur 

mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Studi kasus: (yang diperoleh dari kasus terkait 

atau tidak terkait persengketaan tentang area 
hutan, karena keterbatasan data dan informasi) 
untuk memberikan referensi terhadap isu-isu yang 
dihadapi dan bagaimana sengketa diselesaikan.

4. Pelajaran yang diperoleh: ringkasan pelajaran 
yang didapat dari studi kasus tersebut.
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah 
pendekatan manajemen sengketa yang sering dipakai, 
dengan tujuan untuk mencari solusi untuk setiap pihak 
terkait persengketaan dengan suatu kesepakatan/
persetujuan bersama melalui cara ajudikatif dan non-
ajudikatif. Di Bab ini, empat mekanisme APS diringkas 

2.1 ALTERNATIF PENYELESAIAN 
SENGKETA (APS)

dan dibandingkan. Durasi dan dampak dari setiap 
mekanisme bervariasi.

Tabel 1 menggambarkan APS yang berbeda beserta 
dengan pro dan kontra nya.

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

APS DEFINISI PRO KONTRA
1. Negosiasi Proses dimana pihak yang 

bersengketa mencapai 
konsesus secara sukarela 
tanpa melibatkan pihak 
ketiga.

�� Proses yang paling efektif 
dari sisi biaya / cost 
effective.

�� Informal, tidak diperlukan 
penengah dan pihak 
terkait menemukan solusi 
bersama.

�� Pihak yang bersengketa tidak 
memiliki kekuatatan negosiasi 
yang sama.

�� Beberapa pihak kunci dapat 
menolak hadir dalam rapat 
negosiasi

�� Proses memakan waktu lama, 
karena pihak terkait memiliki 
kepentingan yang berbeda.

2. Mediasi Proses dimana pihak 
ketiga berperan sebagai 
mediator memfasilitasi 
manajemen sengketa, 
tetapi tidak memiliki 
otoritas untuk menentukan 
solusi. Mediator dapat 
berasal dari pemerintah, 
LSM, atau pihak 
independen.

Mediasi biasa digunakan 
sebagai pertemuan  
informal sebelum proses 
ajudikasi, arbitrase dan 
litigasi. Sebaiknya proses 
mediasi dihadiri oleh para 
pihak yang mempunyai 
wewenang mengambil 
suatu keputusan. Opsi ini 
biasanya menghasilkan 
nota kesepahaman atau 
persetujuan penyelesaian.

�� Relatif lebih cepat satu 
hari untuk kasus tertentu.

�� Relatif tidak lebih mahal 
jika dibandingkan dengan 
arbitrase dan prosedur 
pengadilan.

�� Menggunakan pihak 
ketiga yang netral dan 
dipercaya pihak yang 
bersengketa.

�� Mencegah terjadinya 
kekerasan.

�� Menghasilkan solusi yang 
dapat diterima semua 
pihak.

�� Apabila mediasi tidak 
mencapai hasil tetap ada 
kemajuan penyelesaian 
masalah yang diambil 
yang dapat digunakan 
untuk melanjutkan 
ke pengadilan atau 
arbitrase. Contohnya, 
WHULGHQWL¿NDVLQ\D�LVX�\DQJ�
disetujui oleh dua pihak.

�� Kesuksesan mediasi 
ditentukan dari keinginan 
pihak yang bertikai untuk 
menyelesaikan masalah

�� Proses mediasi dipengaruhi 
oleh kapasitas dan 
keterampilan mediator.

�� Pihak yang bersengketa 
dapat menarik diri sebelum 
proses mediasi selesai, 
sehingga solusi/ persetujuan 
tertunda atau tidak 
terselesaikan secara tuntas.
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BAB 2
Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa

APS DEFINISI PRO KONTRA
3. Ajudikasi Strategi dimana 

penyelesaian sengketa 
diperiksa dan diputus oleh 
ajudikator yang ditunjuk 
oleh para pihak.

Aturan dan tata cara 
ajudikasi biasanya sudah 
diatur per sektor atau 
proyek.

(¿VLHQ�GDQ�SURVHVQ\D�ELVD�
cepat.

Hasil ajudikasi bersifat mengikat 
WHWDSL� WLGDN� EHUVLIDW� ¿QDO�
sehingga para pihak masih dapat 
menyelesaikan sengketa melalui 
arbitrase atau pengadilan.

4. Arbitrase Arbitrase adalah cara 
penyelesaian suatu 
sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para 
pihak yang bersengketa.

Pihak terkait melibatkan 
arbiter yang disepakati, 
yang akan membuat 
putusan mengikat, 
berdasarkan hukum yang 
dipilih dalam Perjanjian 
Arbitrase. 

�� Kerahasiaan

�� Penyelesaian sengketa 
relatif cepat.

�� Biaya terukur dan 
transparan.

�� Hak pemilihan/
penunjukkan arbiter 
(maupun tenaga ahli di 
bidangnya) berada di 
tangan para pihak.

�� Pilihan hukum, forum dan 
prosedur penyelesaian 
berada di tangan para 
pihak dan dituangkan 
dalam perjanjian arbitrase.

�� 3XWXVDQ�DUELWUDVH�¿QDO�
dan mengikat.

�� Jika disepakati oleh para 
pihak yang bersengketa 
penyelesaian sengketa 
dapat mengkombinasikan 
mediasi dan arbitrase 
(med-arb) dimana hasil 
kesepakatan dalam 
proses mediasi dijadikan 
bagian dari putusan 
arbitrase sehingga bersifat 
¿QDO�GDQ�PHQJLNDW�

�� Adanya perjanjian (klausula) 
arbitrase merupakan 
keharusan.

�� Tidak mengenal 
yurisprudensi. 

�� Itikad baik para pihak 
PHQHQWXNDQ�HIHNWL¿WDV�
pelaksanaan putusan 
arbitrase.

�� Kerahasiaan tidak berlaku 
lagi saat putusan memerlukan 
eksekusi pengadilan.

�� Di negara-negara tertentu 
penggunaan arbitrase untuk 
penyelesaian sengketa-
sengketa tertentu dibatasi 
sesuai peraturan sektor-sektor 
tertentu.



BAB 8

Proses Pemilihan Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa

BAB 9

Kontak Penting 

Di Indonesia

BAB 6

Arbitrase

BAB 7

Litigasi

7Pedoman Investor | Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Hutan

Litigasi adalah penyelesaian sengketa tradisional 
yang dipakai pihak swasta untuk menyelesaikan 
sengketa jika mekanisme APS gagal mencapai solusi. 
Lewat litigasi, sengketa diproses secara hukum di 
pengadilan. Terdapat penggugat (yang mengajukan 
gugatan) dan tergugat (pihak kepada siapa gugatan 

2.2 LITIGASI vs. APS

ditujukan). Litigasi menggunakan undang-undang 
dan regulasi terkait, dan diproses di Pengadilan 
Negeri tempat pihak tergugat berada. Tabel 2 
mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan proses 
litigasi dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa 
(APS) yang bersifat non-litigasi.

Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan litigasi dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa  (APS) 

KELEBIHAN KEKURANGAN

x� Pihak terkait dapat megajukan banding jika putusan 
pengadilan dinilai tidak adil atau tidak memuaskan 
salah satu pihak tertentu.

x� Putusan pengadilan apabila telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap (in kracht) dapat 
dieksekusi oleh pengadilan secara paksa.

x� Proses litigasi memakan waktu lama dan dengan 
demikian biaya juga lebih besar.

x� Proses memakan waktu lama terutama karena 
terdapat kemungkinan banding, kasasi, dan peninjuan 
kembali.

x� Berbeda dengan APS, para pihak tidak dapat memilih 
hakim yang akan memeriksa atau memutus perkara. 
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3.1 PENDAHULUAN

1HJRVLDVL�GDSDW�GLGH¿QLVLNDQ�VHEDJDL�SURVHV�GLPDQD�
dialog diselenggarakan antara dua atau lebih pihak 
yang bersengketa yang ditujukan untuk mencapai 
kesepahaman (setiap pihak dengan tujuan, kebutuhan, 
dan sudut pandang sendiri), menyelesaikan 
perbedaan-perbedaan, dan mencapai putusan/hasil 
yang disetujui semua pihak.

Di Indonesia, pemahaman terhadap budaya menjadi 
faktor penting dalam kesuksesan negosiasi. Proses 
negosiasi dapat melibatkan diskusi yang panjang 
untuk membentuk kepercayaan dan rasa saling 
hormat dalam hubungan pihak terkait. Selain itu, pihak 
terkait tidak disarankan untuk melakukan hal yang 
bersifat konfrontasi atau memberikan tekanan, untuk 
memastikan kelanjutan proses negosiasi.

3.2 DASAR HUKUM

Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang 
penyelenggaraan proses negosiasi. 

3.3 STUDI KASUS

Lokasi: 
Kutai Timur, Kalimantan Timur
Pihak yang bersengketa: 
Komunitas lokal vs. PT. A (perusahaan kayu lapis)
Intensitas sengketa: 
Medium (melibatkan pelanggaran dan/atau 
pembatasan pihak yang satu dalam aktivitas pihak 
yang lain).

Latar Belakang
PT. A telah ditunjuk pemerintah pusat untuk mengelola 
hutan di area Sebulu untuk program penelitian 
bernama Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 
(KHDTK). Dalam program kemitraan ini, Badan 
Litbang menunjuk Balai Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan Kalimantan (BP2KK) sebagai pelaksana. 
Area hutan di daerah Sebulu (75 km dari Samarinda, 
ibukota Kalimantan Timur), berbatasan dengan tujuh 
desa: Sebulu Ulu, Sebulu Modern, Sebulu Hilir, Beloro, 
Manunggal Daya, Giri Agung, dan Sumber Sari. Empat 
desa pertama ditinggali oleh penduduk lokal sejak 
1960an, sedangkan tiga desa lainnya merupakan desa 
transmigrasi yang dibangun pada 1980an.

Sejak awal, keberadaan PT. A tidak disetujui oleh 
mayoritas komunitas lokal. Komunitas lokal khawatir 
aktivitas pertanian mereka di kawasan hutan 
akan tergangu, terutama sejak PT. A memasang 
pengumuman yang melarang komunitas untuk 
menghancurkan atau membakar bidang tanah yang 
dikelola PT. A.

Pada 1999, komunitas lokal mengajukan tuntutan 
pertama ke PT. A untuk mengembalikan area pertanian 
mereka (yang berada dalam area hutan untuk 
penelitian), disusul dengan klaim kompensasi pada 
Februari 2001. Mereka juga mengajukan klaim jika 
PT. A tidak mengembalikan area pertanian, komunitas 
akan mengkonversi area pertanian menjadi area 
untuk aktivitas pertambangan lewat kemitraan dengan 
investor lokal. 
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Proses Negosiasi

Pada Maret 2001, BP2KK mengirim surat ke Bupati 
untuk menyelesaikan sengketa, namun baru pada Mei 
2002 proses negosiasi dimulai. Guna menyelesaikan 
sengketa, DPRD membentuk komite khusus untuk 
memfasilitasi rapat antara PT. A, BP2KK, dan 
komunitas lokal. Rapat pertama diadakan untuk 
mencapai persetujuan pengelolaan bersama area 
hutan Sebulu. Akan tetapi dalam 2 hari, komunitas 
lokal mengajukan keberatan atas persetujuan 
tersebut karena komunitas menganggap persetujuan 
tersebut parsial dan tidak membela hak komunitas 
lokal, yaitu memberikan 1 ha dari area untuk setiap 
komunitas yang telah memiliki lahan pertanian 
didalam area hutan. Pada 5 Juli 2002, komunitas 
lokal mulai memperingatkan PT. A dan BP2KK untuk 
menghentikan semua aktivitas di area hutan.

Pada Oktober 2003, kontrak antara PT. A dan Badan 
Litbang dihentikan karena masalah keuangan, 
sehingga hanya ada BP2KK di area hutan tersebut. 
BP2KK hanya diberikan tanah seluas 100 ha di area 
Gang Kerbau, dimana penelitian BP2KK terkonsentrasi 
sejauh itu. Selajutnya, hingga tahun 2005 , diadakan 

beberapa rapat antara BP2KK dan komunitas lokal 
untuk menyelesaikan sengketa.

Upaya lain yang dilakukan PT. A untuk mengurangi 
sengketa:

Mengembalikan hak komunitas untuk mengelola 
lahan pertanian di area hutan;
Mempekerjakan komunitas untuk mengawasi area 
penelitian PT. A;
Mempekerjakan petani disekitar area penelitian 
sebagai pekerja PT. A; dan
Menghindari area yang terlibat sengketa dan 
hanya bekerja di area tanpa sengketa.

3.4 PELAJARAN YANG 
DIPEROLEH

1. Sangat penting untuk membentuk komite netral 
untuk memfasilitasi proses negosiasi.

2. Pemerintah daerah memiliki peran untuk 
mendororng perkembangan yang positif di 
penyelesaian sengketa, seperti memfasilitasi 
negosiasi.

Kronologi Waktu

1999 2001 2002 2003

1 3

Fase 1 : Eskalasi (2 tahun) Fase 2 : Puncak (1 tahun) Fase 3 : Penyelesaian melalui 
negosiasi (1 tahun)

Penutupan kantor dan 
aktivitas PT A di area hutan 
oleh komunitas lokal

Penutupan kantor dan 
aktivitas PT A di area hutan 
oleh komunitas lokal untuk 
kedua kali

Demonstrasi oleh komunitas 
lokal di depan DPRD

Komunitas lokal menuntut 
dikembaikannya tanah pertanian 
mereka yang berada di dalam 
area hutan

Total : 4 tahun

Penetapan perbatasan tanah 
oleh balai inventarisasi dan 
penataan hutan daerah 
Samarinda

Komunitas lokal menuntut 
kompensas atas tanaman yang 
telah ditanam kepada PT A dan 
BP2KK

Negosiasi difasilitasi tim 
khusus yang dibentuk DPRD

Pemutusan aktivitas peneta-
pan perbatasan lahan oleh 
komunitas

PT A memutuskan kontrak

2
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4.1 PENDAHULUAN

0HGLDVL�GLGH¿QLVLNDQ�VHEDJDL�SURVHV��NXUDQJ�IRUPDO�
atau informal) dimana pihak ketiga, disebut mediator, 
memfasilitasi penyelesaian sengketa tanpa memiliki 
otoritas untuk menentukan solusi. Mediator dapat 
berasal dari LSM, institusi mediasi, atau akademisi, 
dan berperan penting sebagai fasilitator, pengembang 
kapasitas, dan motivator untuk pihak yang 
bersengketa.

Mediasi bukanlah praktik yang baru di Indonesia, 
dimana banyak pendekatan untuk pengambilan 
putusan dan penyelesaian sengketa berdasarkan 
konsensus, atau musyarawah, telah banyak dipakai 
oleh berbagai etnis masyarakat. Lebih lanjut, 
musyawarah dan mufakat adalah salah satu asas 
Pancasila, menunjukkan bahwa budaya Indonesia  
memprioritaskan upaya untuk kompromi, konsensus, 
dan harmoni. Praktik musyawarah dan mufakat 
menunjukkan kemiripan yang penting dengan 
pendekatan mediasi modern. 

Dibandingkan dengan APS lain, seperti arbitrase, 
mediasi relatif berbiaya lebih rendah sehingga cocok 
bagi konteks komunitas lokal, ditunjukkan dengan 
tingginya tingkat penggunaan mediasi dan tingkat 
kesuksesannya.

Proses Mediasi
Proses mediasi dapat dikategorikan dalam 3 tahap: 
pra-mediasi (pra-kondisi), mediasi (serangkaian 
negosiasi yang dibantu mediator), dan pasca mediasi 
(setelah persetujuan untuk bermediasi dicapai). Setiap 
tahap terdiri dari langkah-langkah penting, yaitu:

a. Tahap pra-mediasi 

Pada tahap ini, mediator mempersiapkan 
kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk 
memastikan kesuksesan tahap selanjutnya, yaitu:

Melakukan analisa sengketa yang bertujuan 
untuk mendapatkan pemahaman yang dalam 
serta melakukan komunikasi terbuka dengan 
para pihak yang bersengketa.
Memperoleh legitimasi untuk mediator dari 
pihak yang bersengketa yang terlibat di 
proses mediasi.
Mengembangkan kapasitas semua pihak 
yang bersengketa.

b. Tahap mediasi 

Setelah tahap persiapan, mediator dan para 
pihak yang bersengketa memulai proses 
mediasi, yang terdiri dari serangkaian pertemuan 
XQWXN�PHQJLGHQWL¿NDVL�GDQ�PHQGLVNXVLNDQ�
permasalahan sampai persetujuan dicapai. 
Berikut adalah aktivitas pada tahap mediasi:

Memperolah persetujuan dari pihak yang 
bersengketa tentang tahap mediasi, agenda, 
dan aturan dasar yang harus dipegang 
selama proses mediasi.
0HQJLGHQWL¿NDVL�GDQ�PHQJNODUL¿NDVL�
permasalahan dan kepentingan semua pihak.
Berdiskusi dan menghasilkan opsi-opsi 
penyelesaian masalah.

c. Tahap pasca-mediasi 

Tahap mediasi harus menghasilkan beberapa 
hasil positif, termasuk:

Mengurangi ketegangan sengketa antara 
semua pihak.
Mencapai kesepakatan yang disetujui dan 
ditandatangani semua pihak.
Memperbaiki hubungan sosial antara pihak 
yang bersengketa, mengembangkan rasa 
hormat dan penghargaan antar pihak, 
dan memberdayakan semua pihak untuk 
mencapai solusi yang berkelanjutan.
Untuk komunitas: meningkatkan 
kesejahteraan melalui pendapatan 
tambahan, perbaikan infrastruktur sosial, dan 
kesempatan kerja.
Untuk perusahaan: Perbaikan reputasi 
dan image perusahaan, yang secara 
tidak langsung berpengaruh pada marjin 
SUR¿W�PHODOXL�NRQGLVL�\DQJ�NRQGXVLI�XQWXN�
pengoperasian usaha.

Peran Mediator
Beberapa peran mediator dalam penyelesaian 
sengketa: 

Fasilitator 
Memfasilitasi dan mengelola keseluruhan 
proses mediasi. Mediator dapat juga membantu 
memfasilitasi pemilihan perwakilan komunitas 
lokal dan perusahaan dalam proses mediasi untuk 
memastikan proses dan hasil seleksi dianggap 
sah oleh semua pihak.
Pengembang kapasitas 

Karena keberagaman latar belakang dan 
kepentingan pihak yang bersengketa, perbedaan 
pemahaman akan sengketa dapat terjadi. Untuk 
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mencapai pemahaman bersama, mediator dapat 
mengadakan workshop satu hari untuk membahas 
isu dan permasalahan yang dihadiri semua pihak. 
Mediator juga dapat mengadakan pelatihan 
informal kepada komunitas lokal tentang teknk 
negosiasi untuk menghindari disparitas teknik 
kapasitas negosiasi.
Motivator 
Proses mediasi dapat berlarut-larut sehingga 
menciptakan kebosanan, pesimisme, dan 
berkurangnya antusiasme dari para perwakilan 
dalam mencari solusi. Dalam situasi ini, mediator 
mengambil peran untuk memotivasi semua pihak 
untuk tetap optimis dan terus bergerak maju untuk 
mencapai kesepakatan.

4.2 DASAR HUKUM

Pihak yang bersengketa bervariasi, dari penduduk 
setempat, komunitas lokal, pihak swasta, dan 
pemerintah. Bagian ini menjelaskan regulasi-
regulasi yang bersengketa area hutan serta terkait 
penyelesaian sengketa (mediasi) yang melibatkan satu 
atau lebih pihak.

4.2.1 Undang-Undang No. 
41/1999 tentang Kehutanan 
mengatur opsi-opsi penyelesaian 
sengketa untuk semua pihak 
(penduduk lokal, masyarakat 
hukum adat, pihak swasta, dan 
pemerintah)  

Undang-undang ini mengakui hak masyarakat 
hukum adat atas tanah area hutan mereka. Pasal 67 
menetapkan bahwa masyarakat hukum adat berhak 
untuk menggunakan hasil hutan untuk kebutuhan 
hidup sehari-hari, mengelola area hutan berdasarkan 
hukum adat, dan mendapatkan pemberdayaan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

6HODLQ�LWX��XQGDQJ�XQGDQJ�LQL�MXJD�PHQJLGHQWL¿NDVL�
berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Seperti 
tertulis pada Pasal 74, pihak yang bersengketa dapat 
memutuskan apakah mereka ingin menyelesaikan 
sengketa di dalam atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan 
untuk mencapai persetujuan untuk mengembalikan 
hak, menetapkan jumlah kompensasi, dan hal lain 
yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi hutan. 
Pasal 75 juga memungkinkan dipakainya pihak ketiga 
atau LSM untuk membantu proses penyelesaian 
sengketa.

Penyelesaian sengketa dalam pengadilan bertujuan 
untuk mencapai putusan untuk mengembalikan 
hak, menetapkan jumlah kompensasi, dan hal 
lain yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi 
hutan. Pengadilan dapat menentukan denda untuk 
keterlambatan implementasi putusan.

4.2.2 Peraturan Direktorat 
Jenderal Bina Usaha Kehutanan 
No. 4/VI-BRPUK/2011 
memberikan pedoman untuk 
menghitung kompensasi investasi 
dan mengatur mekanisme 
kompensasi perusahaan 
pertambangan

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan 
(dibawah Kementerian kehutanan) mengeluarkan 
peraturan ini sebagai pedoman untuk menghitung 
kompensasi investasi. Peraturan ini dapat dipakai 
saat terjadi tumpang tindih/overlap antara perusahaan 
pertambangan yang telah mendapat persetujuan 
prinsip IPPKH dan entitas yang memiliki Izin Pinjam 
Pakai Operasi Produksi, termasuk Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(IUPHHBK).

Jumlah kompensasi untuk investasi dihitung bersama 
oleh pemegang izin dan pemohon IPPKH setelah 
penerbitan persetujuan prinsip IPPKH. Saat tidak 
tercapai persetujuan mengenai jumlah kompensasi, 
Direktur Jenderal akan menentukan jumlahnya. Dalam 
menentukan jumah kompensasi, Direktur Jenderal 
dapat menunjuk konsultan independen dan semua 
biaya akan dibebankan ke pihak yang bersengketa.

Tabel 3 menunjukkan mekanisme kompensasi untuk 
hutan tanaman dan hutan alam.
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Tipe kompensasi +LÄUPZP Metode perhitungan

1. Kompensasi investasi untuk hutan tanaman

�� Penggantian Nilai 
Harapan yang Hilang 
(PNHH)

Nilai hasil hutan kayu dan bukan kayu 
yang tidak dapat dimanfaatkan pemegang 
izin karena kegiatan pertambangan oleh 
pemegang IPPKH

Jumlah kompensasi dihitung dari nilai jual 
seluruh hasil hutan kayu dan bukan kayu 
dari tebangan dan pemanenan dengan 
volume masa tebang pada sebagian hutan 
yang dipinjam pakaikan dengan harga yang 
berlaku saat itu.

�� Penggantian Nilai 
Harapan Keuntungan 
(PNHK)

Nilai hasil hutan kayu dan bukan kayu 
yang diharapkan dapat ditebang dan/
atau dipanen selama sisa jangka waktu 
izin.

Jumlah kompensasi untuk daur kedua 
dan seterusnya dihitung 70% dari taksiran 
keuntungan hasil penjualan hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, dengan menggunakan harga 
yang berlaku saat itu.

�� Penggantian Nilai 
Prasarana yang Hilang 
(PNPH)

Nilai sarana dan prasarana yang telah 
dibangun oleh pemegang izin yang 
tidak dapat dipakai lagi karena kegiatan 
pertambangan oleh pemegang IPPKH

Jumlah kompensasi dihitung berdasarkan 
nilai sarana dan prasarana berdasarkan nilai 
yang berlaku saat itu.

�� Penggantian Nilai 
,QH¿VLHQVL��31,�

Nilai kompensasi jika terjadi penambahan 
biaya operasional karena kegiatan 
pertambangan oleh pemegang IPPKH.

Peningkatan biaya operasional tidak termasuk 
tambahan biaya yang tidak terkait dengan 
kegiatan opearasional pemegang izin.

2. Kompensasi investasi untuk hutan alam

�� Penggantian Nilai 
Harapan Keuntungan 
(PNHK)

Nilai harapan keuntungan yang 
diharapkan dapat dipanen pada daur 
kedua dan seterusnya selama sisa 
jangka waktu izin.

Jumlah kompensasi dihitung 50% dari taksiran 
keuntungan dari hasil penjualan kayu, dengan 
menggunakan harga satuan yang berlaku 
saat itu.

�� Penggantian Nilai 
Prasarana yang Hilang 
(PNPH)

Nilai sarana dan prasarana yang telah 
dibangun oleh pemegang izin yang 
tidak dapat dipakai lagi karena kegiatan 
pertambangan oleh pemegang IPPKH

Jumlah kompensasi dihitung berdasarkan 
nilai sarana dan prasarana berdasarkan nilai 
yang berlaku saat itu.

�� Penggantian Nilai 
,QH¿VLHQVL��31,�

Nilai kompensasi jika terjadi penambahan 
biaya operasional karena kegiatan 
pertambangan oleh pemegang IPPKH.

Peningkatan biaya operasional tidak termasuk 
tambahan biaya yang tidak terkait dengan 
kegiatan opearasional pemegang izin.

Tabel 3. Metode perhitungan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. 4/VI-BRPUK/2011
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4.2.3 Peraturan Mahkamah 
Agung No. 1/2008 mengatur 
prosedur mediasi di pengadilan

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan dimana pihak yang 
independen membantu pihak yang bersengketa untuk 
mencapai persetujuan dan menyelesaikan sengketa 
yang bersangkutan. Mahkamah Agung mengharuskan 
semua sengketa melalui proses mediasi terlebih 
dahulu sebagai upaya penyelesaian masalah (Kecuali 
perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, 
pengadilan hubungan industri, keberatan atas putusan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan 
keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha). Mahkamah Agung memperbolehkan dua tipe 
mediasi: mediasi di pengadilan dan mediasi di luar 
pengadilan. Mediator dapat dilakukan secara ad-
hoc atau dari institusi, dengan atau tanpa akreditasi 
Mahkamah Agung. Gambar 1 menampilkan proses 
seleksi mediator.

Dua tipe mediasi:
1. Mediasi di pengadilan  

Mediasi tipe ini dilakukan dibawah pengawasan 
SHQJDGLODQ�GLPDQD�KDNLP��EHUVHUWL¿NDW�DWDX�WLGDN�
EHUVHUWL¿NDW�DWDX�EXNDQ�KDNLP�\DQJ�EHUVHUWL¿NDW�
dapat ditunjuk sebagai mediator. Penunjukkan 
mediator hakim tidak menambah biaya dan proses 
mediasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung 
No. 1/2008, seperti ditampilkan pada Gambar 2.

2. Mediasi di luar pengadilan 

Mediasi tipe ini menggunakan mediator dari 
ad-hoc atau insitusi yang sudah atau belum 
diakreditasi Mahkamah Agung.Penggunaan 
PHGLDWRU�EHUVHWL¿NDW�OHELK�GLVDUDQNDQ�XQWXN�GDSDW�
melegalisir hasil di pengadilan.Proses mediasi 
mengikuti kebijakan institusi dan biaya mediator 
akan dibebankan kepada pihak yang bersengketa. 
Selain itu, pengadilan dapat melegalisasikan 
persetujuan yang dicapai saat proses mediasi.

Gambar 1. Proses seleksi mediator
Sumber: Peraturan Mahkamah Agung No.1/2008

Pengadilan meminta pihak 
terkait sengketa untuk 

menunjuk mediator 
(maksimum 2 hari)

Pihak terkait 
menginformasikan hakim 

tentang mediator yang dipilih

Hakim menunjuk mediator 
yang telah dipilih pihak 

terkait

Pihak terkait 
menginformasikan hakim 

bahwa mediator gagal dipilih

Hakim mengecek 
ketersediaan mediator hakim 

yang bersertifikat dalam 
lingkup pengadilan

Hakim menunjuk hakim 
mediator

Hakim menunjuk hakim 
investigasi utama sebagai 

mediator, terlepas dari 
pertimbangan apakah 
mediator bersertifikat

Pihak terkait menyetujui 
mediator?

Setuju Tidak Setuju

Tersedia Tidak TersediaKetersediaan mediator 
hakim yang bersertifikat 

di dalam lingkup 
pengadilan?
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Proses mediasi 

(40 hari)

Pemeriksaan kasus

Penyerahan resume kasus 

ke semua pihak dan 

mediator (5 hari kerja)

Penunjukan mediator

Mediator membantu 

perumusan kesepakatan 

damai tertulis

Hasil mediasi sukses?

Sukses

Ya Membutuhkan 

lebih banyak 

waktu

Alasan 

seperti di 

pasal 14

Ya

Tidak

Tidak

Tidak sukses

Apakah 

memuat hal 

yang berlawanan 

dengan undang-undang/

tidak dapat 

diimplementasi?

Alasana ketidaksuksesan 

mediasi?

Menginformasikan hakim 

mengenai kesepakatan damai

Pengadilan memberikan 

bantuan hukum untuk merubah 

kesepakatan damai menjadi 

keputusan damai

mediator memberikan 

pernyataan tertulis 

mengindikasikan proses 

mediasi gagal dan 

menginformasikan hakim

Pengadilan memberikan 

perpanjangan selama 14 hari

Hakim meneruskan pemerik-

saan kasus sambil membina 

perdamaian

Memastikan kesepakatan 

damai memuat klausul 

pencabutan gugatan dan 

terselesaikannya kasus

Apakah membutuhkan 

bantuan hukum?

Alasan mediasi gagal (pasal 14)

Salah satu atau semua pihak gagal 

hadir pada jadwal medias yang telah 

ditentukan dua kali berturut-turut 

tanpa alasan.

Dalam proses medasi, diketahui 

bahwa sengketa melibatkan aset 

kekayaan/kepentingan yang tidak 

diidentifikasi dalam gugatan

1.

2.

Gambar 2. Proses mediasi di Pengadilan 
Sumber: Peraturan Mahkamah Agung No.1/2008

4.3 STUDI KASUS

4.3.1 STUDI KASUS 1
Lokasi: Karang Mendapo, Jambi
Pihak yang bersengketa:  Komunitas lokal vs PT. B 
dan koperasi kelapa sawit 
Intensitas sengketa: Tinggi (melibatkan kekerasan)
Mediator: The Forests Trust (TFT)

Latar belakang
Koperasi kelapa sawit dan sebuah perusahaan 
perkebunan kelapa sawit mengajukan kemitraan 
dengan penduduk desa karang Mendapo untuk 
mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan 
skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Dalam 
perjanjian tahun 2001, penduduk desa menyerahkan 
tanahnya kepada koperasi untuk pengembangan 
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Kronologi Waktu

Proses Mediasi
a. Tahap pra-mediasi

�� Komunikasi intensif yang didorong oleh 
mediator meningkatkan kepercayaan 
komunitas terhadap ketidakberpihakan 
mediator.

�� Mediator membantu pihak yang bersengketa 
untuk menunjuk perwakilan dengan 
memfasilitasi pertemuan-pertemuan terpisah 
untuk menunjuk perwakilan (3 perwakilan dari 
setiap pihak) yang akan berpartisipasi dalam 
proses mediasi. 

b. Tahap mediasi

�� TFTmemfasilitasi pertemuan seleksi 
perwakilan penduduk desa dan koperasi 
dalam proses mediasi untuk memastikan 

proses dan hasil seleksi dianggap sah oleh 
semua pihak.

�� Karena pihak terkait memiliki latar belakang 
dan kepentingan berbeda, terjadi perbedaan 
pemahaman dan sudut pandang terhadap 
skema KKPA, dan TFT mengadakan 
workshop satu hari yang dihadiri semua 
pihak.

�� Selama pertemuan dan diskusi pada tahap 
PHGLDVL��WHULGHQWL¿NDVL�HPSDW�LVX�GL�.DUDQJ�
Mendapo:
 ż Kondisi pengelolaan KKPA kelapa sawit
 ż 6HUWL¿NDVL�WDQDK
 ż Persetujuan jumlah kredit (pinjaman) 

yang ditanggung penduduk desa untuk 
pengembangan perkebunan

 ż Pemanenan dan pengiriman tandan buah 
segar/Fresh Fruit Bunches (FFB)

.

 

2005 2013Januari 2011 Oktober 2011

1 2 3

Fase 1 - Eskalasi (6 tahun) Fase 2 - Mediasi (6 bulan)
Fase 3 - Pengawasan hasil 

mediasi (2 tahun)

Perusahaan seharusnya 
mengembalikan lahan ke 
komunitas pada 2005 tetapi 
tidak melakukannya

Pemerintah gagal memediasi 
sengketa

TFT ditunjuk sebagai 
mediator

Penduduk desa dan KPPA 
menandatangani resolusi 
beserta rencana aksi

Sekelompok penduduk desa mulai 
mengelola perkebunan yang 
disengketakan dan menjual Fresh 
Fruit Bunches (FFB) ke 
pengillingan lain, bukan ke KDA 
seperti yang ada dalam 
persetujuan. Oleh karena itu, 
mereka tidak menerima 
pembayaran hutang dan bunga

Penduduk desa menduduki 
perkebunan pada tahun 2008

Pada Januari 2011, penduduk 
desa bentrok dengan polisi, 
yang membuat 6 penduduk 
desa terluka

Total : 6 tahun (tidak termasuk pengawasan)   //   Periode mediasi : 6 bulan

TFT mengumpulkan 
pihak-pihak kunci yang ingin 
meninjau resolusi dan 
rencana aksinya

Pertemuan diakhiri dengan 
komitmen semua pihak 
untuk meneruskan proses 
keterlibatan pengawas

perkebunan, dan berdasarkan skema KKPA, tanah 
akan dikembalikan 4 tahun setelah penanaman.

Sengketa terjadi karena perkebunan tersebut tidak 
dikembalikan ke penduduk desa setelah waktu yang 
disepakati. Sengketa memanas, berpuncak pada 

Januari 2011 saat polisi menembaki enam penduduk 
desa dengan peluru karet dan menimbulkan luka 
serius. Pemerintah mencoba memediasi, namun 
gagal. Dengan persetujuan komunitas tersebut, 
perusahaan menghubungi The Forests Trust (TFT) 
untuk membantu mediasi sengketa.
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�� Setelah serangkaian pertemuan, mediasi 
menghasilkan persetujuan sebagai berikut:
 ż KKPA perkebunan akan dikelola oleh 

manajemen kolaborasi
 ż Perusahaan akan memberikan bantuan 

teknis kepada penduduk desa.
 ż Pihak yang bersengketa setuju bahwa 

FFB akan dijual ke perusahaan. 
Perusahaan akan menggunakan 35% 
dari total pembayaran untuk membayar 
pinjaman penduduk ke bank. 

c. Tahap pasca-mediasi danhasil

�� Penduduk desa Karang Mendapo tetap 
mengelola kebun kelapa sawit (setelah 
reklamasi), yang membawa tambahan 
lapangan pekerjaan dan pendapatan.

4.3.2 STUDI KASUS 2
Lokasi : Lubuk Jering, Riau
Pihak yang bersengketa : Masyarakat lokal vs. PT. C 
(pabrik kertas)
Intensitas sengketa : Medium (melibatkan 
pelanggaran dan/atau pembatasan aktivitas pihak 
tertentu)
Mediator : aktivis LSM

Latar Belakang
PT. C diberikan konsesi untuk membangun areal 
perkebunan di lahan seluas 9.000 Ha, yang tumpang 
tindih dengan lahan masyarakat Lubuk Jering 
Desa, yang terdiri atas 150 rumah tangga. Karena 
tumpang tindih ini, beberapa insiden sengketa tingkat 
rendah (misalnya ancaman verbal) terjadi dengan 
ketegangan antara perusahaan dan desa setempat 
sejak tahun 1994. Sengketa kemudian meningkat 
dan mencapai puncaknya pada tahun 2006, ketika 
perusahaan mulai membuka lahan, yang mana adalah 
peternakan tua milik penduduk desa, kuburan, dan 
tanah leluhur. Penduduk desa kemudian mengirimkan 
surat keberatan kepada perusahaan, melakukan 
demonstrasi dan memblokir jalan-jalan serta mencari 
dukungan dari LSM lokal. Pemerintah setempat 
berusaha untuk melakukan mediasi tetapi tidak 
berhasil. Kemudian, perusahaan memulai pertemuan 
dengan penduduk desa dan LSM lokal, yang kemudian 
mendirikan pihak ketiga yang bersifat independen 
(Scale-Up,  yang terdiri dari LSM dan akademia dari 
universitas lokal) diundang untuk menengahi sengketa.

1994 20082005 2006

1 2 3

Fase 1 - Eskalasi (11 tahun)

Komunitas lokal mengklaim 
lokasi perkebunan untuk 
P.T.C

Komunitas lokal telah 
menempati sebagian lahan 
selama beberapa generasi

Fase 2 - Puncak (1 tahun) Fase 3 - Penyelesaian 
melalui negoisasi (2 tahun)

Pertemuan pertama dengan 
perwakilan komunitas, LSM, dan 
perusahaan untuk membuat tim 
kolaborasi, RCWA

Pertemuan kedua, tim mediator 
yang terdiri dari akademisi dan 
LSM dibentuk untuk menyele-
saikan sengketa

Total : 14 tahun

Konsultasi yang dipimpin oleh 
komunitas dan perusahaan 
tidak menunjukkan 
perkembangan

Penduduk desa mengancam 
menutup perkebunan 
perusahaan, namun tidak 
ada kekerasan

Kronologi Waktu
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Proses Mediasi
a. Tahap Pra-Mediasi

�� Tahap ini bertujuan untuk membangun 
kepercayaan antara mediator dan pihak 
yang bersengketa. Beberapa anggota LSM 
sebelumnya telah menganjurkan atas nama 
masyarakat, perusahaan khawatir bahwa 
mediator akan berpihak kepada masyarakat. 
Setelah melakukan beberapa komunikasi 
intensif, kedua belah pihak akhirnya setuju 
untuk mengambil bagian dan duduk bersama 
untuk mendapatkan solusi terbaik bagi 
semua pihak.

�� Perwakilan masyarakat yang disebut dengan 
Tim Sebelas, terdiri atas sebelas perwakilan 
dari pemerintah daerah, tokoh pemuda, 
tokoh agama, pemimpin adat dan beberapa 
tokoh berpengaruh di desa tersebut. Tim 
sebelas dibentuk untuk menyelesaikan kasus 
yang pernah terjadi yang difasilitasi oleh 
kecamatan setempat, tetapi masih dianggap 
relevan sebagai wakil dalam proses mediasi.

b. Tahap Mediasi

�� Dua isu utama yang telah disepakati dalam 
tahap mediasi : (1) perusahaan untuk 
menyerahkan 264 Ha areal perkebunan 
kelapa sawit dan (2) klaim lahan dari  1.627 
Ha dan klaim lahan tanah yang sudah 
ditanami akasia dari 200 Ha (lahan pribadi 
yang diklaim diluar 1.627 Ha)

�� Pemetaan partisipatif daerah yang 
bersengketa dan studi sosial- ekonomi 
oleh para ahli independen  (akademia dari  
Universitas Islam Riau (UIR)) yang dilakukan 
XQWXN�PHPIDVLOLWDVL�NODUL¿NDVL�LVX�LVX�GDQ�
untuk menyediakan data-data akurat yang 
diperlukan dalam proses mediasi.

��  Setelah beberapa pertemuan, masing-
masing pihak menyusun konsep perjanjian 
dan dibagikan untuk menyamakan 
pemahaman umum dari alternatif-alternatif 
yang diajukan masing-masing pihak. 
Mediator kemudian memfasilitasi proses 
pertukaran dengan membantu, khususnya 
kepada masyarakat, dalam pengembangan 
konsep perjanjian dan menjelaskan 
posisi perusahaan. Setelah semua pihak 
memahami isi rancangan, perjanjian tertulis 
ditandatangani oleh perusahaan untuk 
menyerahkan perkebunan kelapa sawit 

kepada masyarakat lokal melalui Koperasi 
Usaha Subur (KopUS) pada bulan Desember 
2007.

�� Sengketa kedua yaitu terkait sengketa 
lahan di daerah klaim lahan dan tanah yang 
sudah ditanami dengan tanaman akasia 
oleh perusahaan yang dibahas selama 
kurang lebih satu tahun setelah pelaksanaan 
perjanjian pertama. Perjanjian kedua ini 
disepakati pada Juli 2008. Salah satu dari isi 
perjanjian yaitu bertujuan untuk membangun 
kemitraan jangka panjang antar perusahaan 
dan masyarakat lokal melalui penyelesaian 
sengketa dengan Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat.

c. Tahap Pasca Mediasi

�� Untuk masyarakat, dampak positif seperti 
penghasilan tambahan dan meningkatnya 
rasa aman. Dalam kasus ini, masyarakat 
mendapatkan penghasilan tambahan dari 
areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan 
oleh perusahaan sebagai ganti rugi. Selain 
itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat 
dari Corporate Social Responsibility (CSR) 
seperti perbaikan infrastruktur sosial.

�� Dalam kasus sengketa kedua, pelaksanaan 
perjanjian belum sepenuhnya berhasil, tidak 
seperti perjanjian pertama.  Pelaksanaan 
perjanjian kedua ini terkendala oleh 
kurangnya dukungan dan pengakuan 
dari pihak pemerintah daerah baru, yang 
terpilih setelah pemilihan regular tahunan. 
Terkadang, kepala desa dan camat yang 
terpilih tidak memahami dan mengakui 
persetujuan yang telah ditandatangani, 
yang menyebabkan kemunduran dalam 
implementasi perjanjian. Ini disebabkan 
oleh tidak terlibatnya pemerintah yang 
baru dalam proses mediasi, sehingga 
mereka beranggapan tidak mempunyai 
kewajiban untuk memastikan pelaksanaan 
perjanjian. Kemudian, kepala desa yang 
baru memutuskan untuk membubarkan Tim 
Sebelas, karena dianggap belum mampu 
melakukan implementasi perjanjian dengan 
baik yang berujung dengan kekecewaan 
kedua belah pihak baik perusahaan ataupun 
masyarakat.
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4.3.3 STUDI KASUS 3
Lokasi : Kelian, Kalimantan Timur
Pihak yang bersengketa : komunitas lokal vs. PT. D 
(perusahaan penambang emas yang mayoritas dimiliki 
oleh perusahaan internasional)
Intensitas sengketa : Tinggi (melibatkan isu terkait 
hak asasi manusia)
Mediator : Lembaga Kesejahteraan Masyarakat 
Tambang dan Lingkungan (LKMTL)

Latar Belakang
Pemerintah Indonesia telah memberikan izin wilayah 
konsesi seluas 286.233,4 Ha kepada PT. D dalam 
melakukan eksplorasi dan penambangan emas di 
Kalimantan Timur.

Awalnya, perusahaan melakukan klaim bahwa 
tidak ada masyarakat adat di Kelian, dalam rangka 
pemberian ganti rugi lahan dan hilangnya mata 
pencaharian. Selanjutnya, perusahaan melarang 
masyarakat lokal untuk menambang emas, atau 
agroforestry, dan mengelola lahan di dalam wilayah 
konsensi. Larangan ini kemudian memprovokasi 
masyarakat lokal untuk menggusur posisi perusahaan, 
yang mana ditanggapi oleh PT. D secara agresif 
dengan bantuan militer.

Masyarakat kemudian melakukan beberapa upaya 
untuk memperjuangkan tuntutan mereka, tetapi PT. 
D baru mulai menanggapi setelah adanya kampanye 
internasional yang dilakukan oleh LSM pada tahun 
1998.

Kronologi Waktu

1992 20031998 2001

1

fase 1 - Eskalasi (6 tahun) Fase 2 - Mediasi (3 tahun) Fase 3 - Pos 
Mediasi (2 tahun)

Total: 9 tahun (tidak termasuk pengawasan)   //   Periode mediasi : 3 tahun

Terdapat 2 mediasi :

1. April 1998 - Juni 1998 (3 bulan)
Pada April 1998, pihak terkait sengketa 
menandatangani persetujuan untuk mediasi
Pada Juni 1998, pihak terkait mencapai 
persetujuan awal

-

-

2. Juni 2000 - September 2001 (15 bulan)
Mediator mengintervensi blokade dan 
melanjutkan proses negosiasi
Pihak terkait sengketa mencapai 
persetujuan protokol pada September 2001

-

-

Konflik terjadi saat proses mediasi
Pada April 2001, penduduk desa 
memblokade akses ke pertambangan 
selama 3 bulan. Kekerasan terjadi saat 
mereka berusaha menerobos blokade.

Terjadi sengketa dengan Tim Murni (terdiri 
dari pejabar daerah setempat dan kepala 
desa) yang bernegosiasi dengan PT D 
sebagai perwakilan komunitas lokal.

-

-

Pada 1992, penduduk desa 
memprotes pelarangan 
pertambangan tradisional, 
kegagalan menerima 
kompensasi, pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) dan polusi

Kekerasan dan pelanggaran 
HAM terjadi antara 1992- 1998.

Pada 1997, sengketa ini menarik 
perhatian publik setelah laporan 
diberikan ke Komnas HAM

Pengawasan 
implementasi 
dilaporkan pada 
2003.

2 3
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Proses Mediasi
a. Tahap Pra-Mediasi

�� Sebelum mediasi dimulai, semua pihak 
melakukan perjanjian dan mendaftarkan 
masalah-masalah yang perlu diselesaikan. 
Pada April 1998, pihak-pihak yang 
bersengketa setuju untuk melakukan mediasi 
menggunakan LKMTL sebagai mediator. 
Penandatanganan perjanjian bertujuan untuk 
menyelesaikan masalah terkait ganti rugi 
lahan, dugaan penyalahgunaan hak asasi 
manusia, polusi, penambangan tradisional 
dan rencana penutupan tambang melalui 
mediasi.

b. Tahap Mediasi

Mediasi 1 : April 1998 – Juni 1998

�� Pada Juni 1998, perjanjian awal dibuat yang 
berisi :
a. Detail pelaksanaan ganti rugi lahan oleh 

PT. D
b. Jadwal pelaksanaan perjanjian

�� Pada Januari 1999, kedua pihak setuju 
untuk menyusun investigasi mandiri terkait 
penyalahgunaan Hak Asasi Manusia. PT. 
D juga menyetujui untuk mensegel akses 
jalan ke arah lokasi pertambangan untuk 
mengurangi polusi.

�� Namun, ada masalah dari beberapa mediator 
ketika sebuah organisasi yang didukung oleh 
kepala desa (Tim Murni) memulai mediasi 
dengan PT. D. PT. D kemudian mendorong 
keterlibatan pemerintah daerah dalam proses 
mediasi, yang berlawanan dengan perjanjian 
awal.

�� LKMTL, sebagai mediator yang ditunjuk untuk 
kasus ini, bekerja untuk memastikan bahwa 
semua pihak beroperasi sesuai dengan 
perjanjian. Penyimpangan dari perjanjian 
dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan 
dari pihak lainnya. Keterlibatan masyarakat 
daerah dalam proses mediasi terkadang 
mendominasi jalannya proses dan proses 
menjadi tidak netral.

�� Selanjutnya adalah peran mediator untuk 
campur tangan dan mendorong proses 
diskusi dari semua pihak. 

Mediasi 2: Juni 2000 – September 2001

�� Pada April 2000, kegagalan untuk 
mewujudkan perjanjian menyebabkan 
peningkatan intensitas sengketa. Adanya 
perwakilan dari masyarakat menyebabkan 
aksi protes dan pemblokiran lahan selama 3 
bulan. Pada Juni 2000, intervensi mediator 
berujung pada pemindahan blokade dan 
rekomendasi untuk dimulainya kembali 
proses mediasi.

�� Protokol ditandatangani pada September 
2001, dimana PT. D telah setuju untuk 
membayar Rp 60 milliar sebagai ganti rugi 
terkait lahan yang digunakan untuk operasi 
penambangan, kerusakan sepanjang jalan 
akses, tanaman dan kuburan, serta berjanji 
untuk menyediakan rumah, mata pencaharian 
dan ganti rugi dalam penyalahgunaan hak 
asasi manusia.

c. Tahap Pasca Mediasi

�� Dalam kasus ini, mediator mengawasi 
pelaksanaan perjanjian. Pada Mei 2003:
 ż PT. D membayar Rp 34,7 miliar sebagai 

ganti rugi untuk periode 2002-2003
 ż PT. D memenuhi janjinya untuk 

menyediakan pasokan listrik di Desa 
Tutung

 ż Menyegel bagian jalan antara lokasi 
pertambangan dan pelabuhan Jelemeq.

 ż PT. D melaksanakan pengawasan 
lingkungan secara ketat untuk 
mengurangi dampak negatif dari operasi 
pertambangan.

4.4 PELAJARAN YANG 
DIPEROLEH

Ketiga kasus studi tersebut diatas, membahas 
mengenai proses mediasi serta dampaknya dalam 
pemecahan masalah-masalah terkait sengketa lahan 
khususnya kawasan hutan. Cara mediasi dianggap 
dapat membantu dalam memfasilitasi penyelesaian 
sengketa lahan, mengurangi intensitas sengketa, serta 
memformulasikan sebuah perjanjian antar pihak, serta 
menghasilkan hubungan yang lebih baik antar pihak 
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yang bersengketa.

1. Sebaiknya pihak yang bertikai memilih mediator 
dari institusi yang sudah memiliki prosedur dan 
proses yang jelas dan memiliki persediaan 
mediator berpengalaman yang dapat digunakan.

2. Mediator yang tidak memiliki keahlian 
menciptakan proses yang tidak efektif dan 
menghambat kemajuan mediasi. Sangatlah 
penting untuk menunjuk mediator yang memiliki 
kapasitas dan akreditasi agar mediasi berhasil.

3. Pihak yang bertikai wajib menandatangani 
persetujuan mediasi sebagai komitmen untuk 
mengikuti persyaratan sebelum proses mediasi 
dimulai. Contohnya, mekanisme atau sistem 
kompensasi yang akan digunakan (pembayaran 
langsung kepada pemenang atau melalui 
pemerintah setempat).

4. Kurangnya kepercayaan dan tingkat pengetahuan 
yang berbeda antara pihak yang bersengketa 
harus diatasi sebelum proses mediasi dimulai. 
Mediator perlu mengadakan komunikasi yang 
intensif dan workshop�XQWXN�PHQJLGHQWL¿NDVL�
isu-isu yang ada dalam rangka membangun 
hubungan yang baik serta kepercayaan antar 
pihak dalam partisipasi proses mediasi.

5. Tiap pihak harus mematuhi perjanjian yang telah 
ditandatangani terkait tata cara, istilah dan kondisi 
dari proses mediasi, untuk menghindari hilangnya 
kepercayaan dari pihak lain. Tidak boleh ada 
penunjukkan mediator tambahan.

6. Pada situasi dimana sengketa melibatkan 
masyarakat luas, sebaiknya ada perwakilan untuk 
menyampaikan kepentingan masyarakat dalam 
proses mediasi. Apabila semua orang terlibat, 
kesepakatan yang sudah dicapai akan sulit untuk 
dilaksanakan.

7. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses 
mediasi membatasi tingkat keberhasilan karena 
dianggap dapat mengurangi netralitas dan pada 
umumnya pejabat pemerintah belum memiliki 
VHUWL¿NDW�PHGLDWRU�

8. Perubahan kondisi sosial politik dapat berdampak 
dalam pelaksanaan proses mediasi, jika ada 
dukungan dari pemerintah daerah. Pelaksanaan 
kewajiban dibawah perjanjian antar pihak yang 

bersengketa dapat menimbulkan kesulitan, jika 
pemerintah yang baru terpilih tidak mendukung 
penuh pelaksanaannya. Untuk mengurangi resiko 
seperti ini, sangat dianjurkan untuk melibatkan 
pemerintah lokal dalam penandatanganan 
perjanjian mediasi sejak awal untuk memastikan 
adanya dukungan yang berkelanjutan terutama 
bila terjadi pergantian pejabat pemerintah.

9. Kegagalan dan penundaan dalam 
mengimplementasian perjanjian berakibat pada 
kenaikan intensitas sengketa. Sangat disarankan 
mediator untuk membantu tiap pihak dalam 
mengembangkan protokol penyelesaian dan 
rencana aksi dalam proses implementasi.

10. Co-management adalah salah satu bentuk 
persetujuan yang dapat dihasilkan. Sifatnya yang 
partisipatif sangat efektif dalam menghasilkan 
kerjasama yang berkelanjutan.
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5.1 PENDAHULUAN

$MXGLNDVL�GDSDW�GLGH¿QLVLNDQ�VHEDJDL�SHQ\HOHVDLDQ�
sengketa yang melibatkan dua atau lebih pihak terkait 
untuk mencapai persetujuan dan solusi, dimana 
putusan diambil oleh pihak ketiga yang independen 
atau pejabat terpilih atau yang dipilih secara hukum.

Di Indonesia, prinsip utama dari ajudikasi adalah 
kerahasiaan dan putusan yang bersifat mengikat tetapi 
WLGDN�¿QDO��3XWXVDQ�\DQJ�WHODK�GLDPELO�GDUL�DMXGLNDVL�
masih dapat diperkarakan lewat pengadilan.

5.2 DASAR HUKUM

Di Indonesia, beberapa institusi menggunakan 
ajudikasi untuk sebagian aktivitas mereka, misalnya 
SURVHV�VHUWL¿NDVL�WDQDK�ROHK�%DGDQ�3HUWDQDKDQ�
Nasional (BPN) dan proses resolusi sengketa pemilu 
oleh Bawaslu. Akan tetapi, tidak ada prosedur 
ajudikasi yang seragam yang diatur oleh sistem hukum 
Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 
tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No 24/1997 tentang 
Pendaftaran Tanah mengatur bahwa “Ajudikasi 
DGDODK�DNWL¿YLWDV�\DQJ�GLODNVDQDNDQ�GDODP�SURVHV�
pendaftaran tanah untuk pertama kali, termasuk 
mengumpulkan dan memastikan kebenaran data 
¿VLN�GDQ�GDWD�\XULGLNDO�WHUNDLW�VDWX�DWDX�OHELK�RE\HN�
pendaftaran tanah untuk kepentingan pendaftaran 
tersebut”. Aktivitas ajudikasi pendaftaran tanah adalah 
prosedur khusus untuk memberikan status hukum 
sebidang tanah kepada pemilik aslinya, yang dilakukan 
oleh komite ajudikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, 
komite ajudikasi dibantu tim yuridikal dan administrasi 
yang aktivitasnya diatur oleh Menteri.

Undang-Undang No. 8/2012 tentang 
Pemilu
Undang-Undang No.8/2012 tentang pemilu 

menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu)  akan menyelesaikan permasalahan/
sengketa terkait partai politik. Lebih lanjut, Peraturan 
Bawaslu No.8/2014 mendukung hal tersebut dengan 
mencantumkan pada Pasal 18 bahwa Bawaslu dapat 
membuat putusan untuk menyelesaikan sengketa. 
Penunjukkan Bawaslu sebagai ajudikator bertujuan 
untuk mengembangkan peran dan kekuatan Bawaslu 
dalam kaitannya dengan pemilu.

5.3 STUDI KASUS

Lokasi: Indonesia
Pihak Yang bersengketa: Komite Pemilihan Umum 
(KPU) dan 26 partai politik
Ajudikator: Bawaslu

Latar Belakang
Sejak akhir 2012, Bawaslu telah mengadakan 
beberapa sesi ajudikasi untuk menyelesaikan sengketa 
antara KPU dan 26 partai politik, dimana aplikasi 
mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014 
ditolak. Klaim kerusakan yang disampaikan adalah 
esklusi/pengeluaran partai politik untuk berpartisipasi 
di pemilu. Oleh karena itu, partai-partai politik 
PHQDQWDQJ�YDOLGLWDV�SURVHV�YHUL¿NDVL�.38�WHUKDGDS�
partai politik untuk dimasukan kedalam pemilu. 

Proses
Untuk menunjukkan kemauan politik, Undang-Undang 
No 8/2012 tentang pemilu (Pasal 28) menetapkan 
bahwa Bawaslu berperan sebagai penyelesai 
masalah pada tahap awal untuk sengketa yang terkait 
pemasukan partai politik dalam pemilu. Bawaslu 
mengembangkan dua tahap untuk penyelesaian 
sengketa dibawah kuasanya, dimulai dari sesi 
mediasi dan dilanjutkan dengan sesi ajudikasi. Dalam 
tahap mediasi, Bawaslu menerima dan memeriksa 
dokumen gugatan yang disampaikan partai politik 
dan mengundang KPU untuk mengikuti sesi. Bawaslu 
berperan sebagai mediator.
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Sesi ajudikasi dilakukan jika pihak yang bersengketa 
gagal menemukan persetujuan pada sesi mediasi.
Komisari Bawaslu ditunjuk sebagai ketua majelis 
hakim yang akan membuat putusan. Sesi ini 
mengizinkan semua argumen, saksi dan bukti dari 
semua pihak untuk ditunjukkan. Partai politik mencoba 
PHQ\RURW�NHNXUDQJDQ�SURVHV�YHUL¿NDVL�.38�\DQJ�
membuat aplikasi mereka ditolak, sedangkan KPU 
menghadirkan saksi dan bukti untuk membuktikan 
EDKZD�SURVHV�YHUL¿NDVL�WHODK�GLODNXNDQ�GHQJDQ�EDLN��
Hakim akan membuat putusan berdasarkan argumen, 
kesaksian, dan bukti yang dihadirkan.

Putusan Ajudikasi
Putusan yang dibuat dalam proses ajudikasi mengikat 
WDSL�WLGDN�EHUVLIDW�¿QDO��8QGDQJ�8QGDQJ�QR��������
juga menetapkan dalam Pasal 29 bahwa jika pihak 
yang bersengketa tidak puas dengan putusan, mereka 
dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara  (PTTUN). Pengajuan banding lanjutan 
ke Mahkamah Agung juga dimungkinkan, sesuai 
dengan Pasal 30. Putusan Mahkamah Agung bersifat 
PHQJLNDW�GDQ�¿QDO�

5.4 PELAJARAN YANG 
DIPEROLEH

Ajudikasi adalah salah satu APS, dimana keterlibatan 
pihak ketiga diperuntukkan dalam pengambilan 
putusan, tidak hanya memfasilitasi diskusi antara pihak 
yang bersengketa.

1. Tidak ada dokumentasi kasus sengketa area 
hutan yang sukses diselesaikan dengan ajudikasi.  
Selain itu, belum ada penunjukkan komisi sebagai 
ajudikator resmi untuk sengketa-sengketa 
tersebut.

2. Walaupun banyak pihak telah menggunakan 
ajudikasi untuk menyelesaikan masalah dengan 
cepat, penting untuk diperhatikan bahwa putusan 
DMXGLNDVL�EHUVLIDW�PHQJLNDW�QDPXQ�WLGDN�¿QDO��
dapat menyebabkan proses banding yang mahal 
dan berkepanjangan.
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6.1 PENDAHULUAN

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa 
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
penjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa. 

Pemerintah dan swasta sudah sering kali 
memanfaatkan arbitrase untuk penyelesaian sengketa 
yang berkaitan dengan kontrak, perdagangan dan 
investasi. Dalam proses yang juga dikenal sebagai 
‘pengadilan swasta’, arbiter ditunjuk oleh pihak yang 
bersengketa untuk memberi putusan yang mengikat 
GDQ�¿QDO��%HUEHGD�GHQJDQ�GL�SHQJDGLODQ��VHPXD�SLKDN�
yang terlibat tidak dapat mengajukan banding atas 
putusan arbitrase. Pihak yang terlibat dalam sengketa 
diperbolehkan memilih arbitrase nasional atau 
internasional, baik secara institusi atau ad-hoc. Perlu 
dikemukakan bahwa terdapat beberapa kelebihan 
dari penyelenggaraan dan pelaksanaan arbitrase di 
Indonesia dibandingkan di luar negeri, diantaranya:

1. Proses arbitrase di Indonesia dibatasi maksimum 
180 hari, sedangkan proses yang dilakukan di 
negara lain bisa mencapai tahunan. Secara 
statistik, proses arbitrase di Indonesia terbukti 
mayoritas diselesaikan kurang dari 180 hari;

2. Apabila proses arbitrase dilakukan di Indonesia, 
maka eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase 
cukup dilakukan di Pengadilan Negeri tempat 
domisili termohon. Lain halnya dengan putusan 
arbitrase internasional yang diselenggarakan 
atau diputus di luar negeri, maka pendaftaran 
dan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase 
internasional dilakukan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dengan berpedoman pada 
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi New York.
Perlu pula diperhatikan apabila negara Republik 
Indonesia merupakan pihak, maka pendaftaran 
dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional 
dilakukan di Mahkamah Agung. Proses tersebut 
tentunya akan memakan waktu yang cukup 
panjang;

3. Biaya yang relatif lebih murah. Sebagai 
perbandingan, biaya pendaftaran di Indonesia 
sekitar Rp 2.000.000,- sedangkan di Singapura 
(SIAC) atau negara lain dapat mencapai 10 kali 
lipatnya. Selain itu, di Indonesia biaya jasa arbiter 
biasanya sudah termasuk dalam biaya arbitrase 
yang dikenakan, tidak seperti di luar negeri 
yang biasanya kedua komponen biaya tersebut 
dipisahkan.

6.2 DASAR HUKUM

Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan arbitrase 
adalah Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-
undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Berikut adalah hal-hal penting yang diatur dalam UU 
No. 30/1999 untuk memberikan gambaran terkait 
penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa.

Dasar Penggunaan Arbitrase
Dasar penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan 
sengketa harus dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase 
(UU No. 30/1999 pasal 1(3)), suatu kesepakatan 
berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu 
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 
timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase 
tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul 
sengketa. Perjanjian Arbitrase harus merumuskan 
secara jelas:
1. Apakah arbitrase diselenggarakan secara ad-hoc 

atau institusional. Apabila arbitrase institusional, 
lembaga arbitrase apa yang akan digunakan;

2. Prosedur/cara penunjukkan dan jumlah arbiter;
3. Tempat arbitrase diselenggarakan;
4. Prosedur/cara dan jangka waktu penyampaian 

SHUPRKRQDQ�QRWL¿NDVL�XQWXN�EHUDUELWUDVH�
5. Rujukan pada peraturan prosedur arbitrase (bila 

perlu); dan
6. Hal lain yang disepakati.
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Bidang yang Diperbolehkan 
Menggunakan Arbitrase
Pada umumnya, arbitrase banyak dipilih daripada 
pengadilan karena alasan kerahasiaan, menghindari 
administrasi dan prosedur yang dapat menyebabkan 
keterlambatan.Perlu diperhatikan bahwa UU No. 
30/1999 pasal 5 mengatur bahwa sengketa yang 
dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa 
di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan 
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Ke 
depannya, akan terdapat perluasan cakupan bidang 
yang bisa diselesaikan dengan arbitrase.

Syarat Arbitrase
UU No. 30/1999 pasal 10, suatu perjanjian arbitrase 
menganut asas separability dimana perjanjian itu 
tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut 
dibawah ini:
a. Meninggalnya salah satu pihak;
b. Bangkrutnya salah satu pihak;
c. Novasi;
d. Insolvensi salah satu pihak;
e. Pewarisan;
f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan 

pokok;
g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut 

dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan 
persetujuan pihak yang melakukan perjanjian 
arbitrase tersebut; atau

h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. 

UU No. 30/1999 pasal 3 jo 11 menjelaskan tentang 
kompetensi absolut dari Perjanjian Arbitrase yang 
meniadakan hak para pihak untuk mengajukan 
penyelesaian sengketa yang terkait dengan Perjanjian 
Arbitrase ke Pengadilan Negeri.

Pasal 70 memungkinkan pengajuan permohonan 
pembatalan putusan arbitrase apabila diduga terdapat 
hal-hal berikut dalam proses penyelenggaraan 
arbitrase:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam 

pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui 
palsu dan dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang 
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh 
pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat 
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 
pemeriksaan sengketa. 

Permohonan pembatalan putusan harus diajukan 
dalam 30 hari terhitung dari hari penyerahan dan 
pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera 
Pengadilan Negeri.

Syarat Pengangkatan Arbiter

UU No. 30/1999 pasal 12, arbiter yang ditunjuk harus 
memenuhi syarat-syarat:
a. Cakap melakukan tindakan hukum;
b. Berumur paling rendah 35 tahun;
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah 

atau semenda sampai dengan derajat kedua 
dengan salah satu pihak bersengketa;

d. 7LGDN�PHPSXQ\DL�NHSHQWLQJDQ�¿QDQVLDO�DWDX�
kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara 
aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya 
tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. 

Hak Ingkar
UU No. 30/1999 pasal 22, arbiter dapat diajukan 
tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan 
bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa 
arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas 
dan akan berpihak dalam mengambil putusan. 
Tuntuan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula 
dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan 
kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah 
satu pihak atau kuasanya. 

Proses untuk Alternatif Penyelesaian 
Sengketa
Di dalam UU No.30/1999, mediasi dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang lain biasanya 
digunakan dahulu sebelum arbitrase.  Pihak yang 
ingin menggunakan pihak ketiga sebagai mediator 
atau arbiter dapat menunjuk pihak ketiga sendiri 
atau mengikuti proses dari lembaga khusus yang 
menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui 
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 30/1999 mengatur penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan yang disetujui oleh pihak yang 
bersengketa seperti dituangkan dalam perjanjian 
tertulis. Sebelum masuk ke proses arbitrase, 
pihak-pihak mencoba menyelenggarakan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang lain, seperti negosiasi, 
mediasi, dan konsiliasi sebagaimana diilustrasikan 
pada Gambar 3.
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Gambar 3. Diagram Proses untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Umum
Sumber: Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diringkas oleh 

BANI Arbitration Center

Gambar 4. Diagram Proses Hybrid Arbitration

Sumber: BANI Arbitration Center

Pada praktiknya juga dimungkinkan proses yang 
disebut hybrid arbitrase (med-arb, combined process), 
dimana penyelenggaraan proses arbitrase yang diikuti 
dengan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian 
Sengketa lainnya (seperti mediasi,konsiliasi atau 

negosiasi), baik pada awal proses maupun selama 
proses berlangsung. Biaya yang dikenakan akan lebih 
rendah dibanding menjalankan dua proses Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (mediasi dan arbitrase) secara 
terpisah. 

Sidang I 
menawarkan 
mediasi

tidak dicapai 
kesepakatan

Ya
permohonan arbitrase 
tidak dicabut

Putusan arbitrase
memuat kesepakatan 
mediasi (bila ada)

Proses mediasi dapat dilakukan 
selama proses arbitrase 

berlangsung, dan dapat dilakukan 
berulang-ulang

P r o s e s   A r b i t r a s e

Pencabutan Permohonan Arbitrase

ADR
mediasi, konsiliasi, 

negosiasi
Kesepakatan
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Proses Mekanisme Arbitrase 
Mekanisme yang digunakan oleh arbiter ad hoc harus 
mengikuti mekanisme yang disetujui dalam Perjanjian 
Arbitrase. Mekanisme tersebut dapat bersumber dari 
peraturan perundang-undangan (UU No. 30/1999).

Jika pihak yang bersengketa memilih proses arbitrase 
institusi, maka proses arbitrase yang ditempuh harus 
mengikuti proses yang ditetapkan oleh masing-masing 
institusi yang bersangkutan. 

Pendapat yang Mengikat dan Putusan 
Arbitrase
Pendapat yang mengikat mengenai beda pendapat 
atau klausula-klausula dalam perjanjian yang 
dikeluarkan olehlembaga arbitrase tidak dapat 
dilakukan perlawanan melalui upaya hukum 
apapun (Pasal 53). Arbiter atau majelis arbitrase 
mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum 
atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (Pasal 
�����3XWXVDQ�DUELWUDVH�EHUVLIDW�¿QDO�GDQ�PHPSXQ\DL�
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 
60). 

Dalam hal para pihak yang tidak melaksanakan 
putusan arbitrase secara sukarela, pemohon 
dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk 
mengeluarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk 
eksekusi(Pasal 61).

Arbitrase Internasional
UU No 30/1999 yang merupakan payung hukum 
tentang penyelenggaraan arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa (lax arbitry) menyatakan 
tentang penyelenggaraan arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan di 
Indonesia. 

Undang-Undang tersebut tidak menyatakan tentang 
penyelanggaraan arbitrase internasional tetapi hanya 
mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan 
putusan arbitrase internasional di Indonesia. 

Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa putusan arbitrase 
internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh 
suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan 
di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau 
putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter 
perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik 
Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase 
internasional.

Dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan 
putusan arbitrase internasional, Indonesia pada tahun 
�����WHODK�PHODNXNDQ�UDWL¿NDVL�New York Convention 
1958 yang mengatur tentang pengakuan pelaksanaan 
putusan arbitrase asing/internasional.

New York Convention
New York Convention atau Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa 
pada 10 Juni 1958 dan mulai dilaksanakan pada 7 
Juni 1959. Putusan Konvensi ini memuat ketentuan-
ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan 
putusan arbitrase asing/internasional. Sebagai salah 
satu anggota, Indonesia memiliki kewajiban untuk 
mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional 
yang diselenggarakan/diputus di negara anggota 
lainnya.

Washington Convention
Washington Convention (1965) bertujuan untuk 
mendorong investasi di negara berkembang dengan 
cara memberikan kepastian atas hak-hak yang 
tercantum dalam kontrak. Konvensi ini membentuk 
International Center for Settlement of Investments 
Disputes (ICSID) yang memfasilitasi arbitrase 
penyelesaian sengketa terkait bidang investasi yang 
berkaitan dengan negara. Sebagai contoh, investor 
asing yang bersengketa dengan Pemerintah Indonesia 
diselesaikan di ICSID.Indonesia adalah salah satu 
anggota konvensi ini dan memiliki perjanjian bilateral 
terkait arbitrase.
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Arbitrase internasional di dalam 
peraturan arbitrase di Indonesia
Pihak yang bersengketa dapat memilih untuk 
menggunakan lembaga arbitrase internasional di 
luar negeri untuk menyelesaikan sengketa. Dalam 
situasi seperti ini, proses arbitrase akan mengikuti 
kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh lembaga 
arbitrase internasional tersebut. Proses prosedural 
maupun pengakuan dan eksekusi untuk sengketa 
yang diputuskan oleh arbitrase internasional dilakukan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (UU No. 30/1999 
pasal 65).

Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui serta 
dapat dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi 
kriteria berikut:
a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh 

arbiter atau majelis arbiter di suatu negara yang 
dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, 
baik secara bilateral maupun multilateral, 
mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan 
Arbitrase International;

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan 
yang menurut ketentuan hukum Indonesia 
termasuk dalam ruang lingkup hukum 
perdagangan;

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a hanya dapat 
dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan 
yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat 
dilaksanakan di Indonesia setelah meperoleh 
eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut 
Negara Republik Indonesia sebagai salah satu 
pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan 
setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang selanjutnya 
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.

6.3 STUDI KASUS 

6.3.1 STUDI KASUS 1
Pihak yang bertikai: PT. E vs Perusahaan F 
(perusahaan oil & gas) and PT. G (perusahaan listrik)
Arbiter: Arbitrase internasional di Swiss

Latar Belakang
Pada tahun 1994, PT. E terlibat dalam dua kontrak: 
1) Kontrak Kerja Sama Operasi (Joint Operating 
Contract) dengan Perusahaan F dan 2) Kontrak 
Penjualan Energi (Energy Sales Contract) dengan PT. 
G. Pada tahun 1997 dan 1998, tiga Putusan Presiden 
dikeluarkan untuk menghentikan operasi dari beberapa 
SUR\HN�NDUHQD�NULVLV�¿QDQVLDO�$VLD��force majeure). 
Akibatnya, Perusahaan F dan PT. G tidak dapat 
memenuhi kewajiban kontrak mereka ke PT. E.

Tahun 1998, PT. E menuntut Perusahaan F melalui 
arbitrase internasional yang diselenggarakan di Swiss 
sesuai dengan perjanjian yang tertulis di kontrak.

Pada tahun 2000, arbiter memberi putusan 
memenangkan PT. E dan mengharuskan Perusahaan 
F untuk membayar USD 261 juta. Perusahaan F 
mengambil beberapa langkah untuk membatalkan 
putusan tersebut, seperti menuntut eksekutif PT 
E dengan tuduhan pidana tetapi tidak berhasil. 
PT. E juga mengambil langkah lebih lanjut yaitu  
mendaftarkan putusan arbitrase untuk dieksekusi 
di New York, Texas, Hong Kong, dan Kanada, di 
mana terdapat aset Perusahan F. Sebagai hasilnya, 
pengadilan di setiap kota dapat menyita aset 
Perusahaan F di negara tersebut.

Pada akhirnya, Perusahaan F membayar kompensasi 
seperti yang diminta.
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6.3.2 STUDI KASUS 2
Pihak yang bertikai: PT. H vs Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral mewakili Pemerintah 
Indonesia
Arbiter:  Arbitrase internasional diselenggarakan 
melalui International Center for Settlement of 
Investments Disputes (ICSID)

Latar Belakang
Kontrak karya antara PT. H dan Pemerintah Indonesia 
termasuk perjanjian divestasi sebagian besar saham 
PT. H untuk Pemerintah Indonesia setelah operasi 
pertambangan selama lima tahun. Jangka waktu 
divestasi dilakukan antara 2006 sampai 2010. Akan 
tetapi, PT. H tidak memenuhi kewajibannya tersebut 
selama 2006-2008 walaupun sudah diberi berbagai 
peringatan oleh Pemerintah. Pemerintah Indonesia 
memutuskan untuk menuntut PT. H.

Pemerintah Indonesia menuntut PT. H melalui ICSID 
pada Maret 2008. Proses arbitrase dimulai pada 15 
Juli 2008 melalui surat-menyurat dan pembahasan 
langsung dilakukan di Jakarta mulai dari 3 sampai 8 
Desember 2008.

Panel arbiter yang ditunjuk oleh para pihak 
bersengketa diketuai oleh ketua panel arbiter.

Hasil
Panel memutuskan mendukung Pemerintah Indonesia 
dan membuat putusan seperti berikut:
1. Mengharuskan PT. H untuk memenuhi 

kewajibannya terkait Pasal 24(3) di kontrak karya 
mengenai divestasi saham.

2. Menyatakan bahwa PT. H telah gagal memenuhi 
atau melanggar kontrak.

3. Mengharuskan PT. H untuk divestasi saham, 
termasuk 3% divestasi saham di 2006 dan 7% 
divestasi saham di 2007 untuk pemerintah daerah, 
dan juga 7% saham untuk pemerintah pusat di 
2008. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 
180 hari setelah tanggal putusan arbitrase.

4. Divestasi saham harus ‘clean and clear’ dan 
sumber dana pembayaran dari pemerintah daerah 
untuk memperoleh saham tidak menjadi masalah 
PT. H.

5. PT. H diwajibkan mengganti rugi Pemerintah 
Indonesia untuk pengeluaran pada masa arbitrase 
(sejumlah USD 1.8 juta). Pengeluaran ini perlu 
diganti dalam waktu 30 hari setelah tanggal 
putusan arbitrase.

6.4 PELAJARAN YANG 
DIPEROLEH

1. Kontrak komersial sebaiknya mencantumkan 
lokasi arbitrase yang sudah disetujui. Kejelasan 
tersebut akan menghemat waktu dan pekerjaan 
yang diperlukan untuk memulai proses arbitrase. 

2. Pemilihan arbitrase sebagai mekanisme 
penyelesaian sengketa harus dipertimbangkan 
GHQJDQ�PDWDQJ�NDUHQD�SXWXVDQ�\DQJ�¿QDO�GDQ�
mengikat. Usaha untuk membatalkan putusan 
arbitrase tidak akan berhasil.

3. Putusan arbitrase dapat dieksekusi baik di dalam 
maupun luar negeri (di negara-negara yang sudah 
PHUDWL¿NDVL�New York Convention) memberikan 
kewenangan untuk melaksanakan putusan 
secara universal termasuk di luar negeri. Pada 
studi kasus pertama, PT. E dapat membekukan 
aset Perusahaan F di New York, Texas, Hong 
Kong dan Kanada. Kewenangan ini memaksa 
Perusahaan F untuk membayar ganti rugi secepat 
mungkin agar menghindari potensi kerugian yang 
lebih besar lagi karena pembekuan aset.

4. Proses arbitrase lebih sering digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan B2B (antar 
perusahaan) atau B2G (antara perusahaan 
dengan pemerintah) dan sengketa-sengketa yang 
didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
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7.1 PENDAHULUAN

Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang paling 
umum, yaitu melalui mekanisme membawa sengketa 
ke pengadilan dimana hakim akan membuat putusan. 
Litigasi harus berdasarkan aturan yang ketat dan 
VHUDJDP��GDQ�SXWXVDQ�GDUL�OLWLJDVL�DNDQ�PHQMDGL�¿QDO�
dan mengikat. Saat ini Indonesia sedang melakukan 
reformasi sistem hukum untuk mencapai hal tersebut. 
Proses litigasi bisa memakan waktu lama dan biaya 
yang besar (termasuk biaya memperoleh perintah 
eksekusi dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan eksekusi).

7.2 DASAR HUKUM

Berikut adalah sumber hukum untuk penyelesaian 
sengketa (gugatan perdata):
1. Legalislature

a. HIR (Het Herzein Indonesisch Reglement) 
Stb. 1848 No. 16 Jonto Stb, 1941 No 44 
untukwilayah Jawa dan Madura.

b. RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) Stb. 
1927 No. 227 untuk wilayah di luar Jawa dan 
Madura.

c. BW: Buku IV of Burgelijke Wetboek Voor 
Indonesisch

d. RV (Reglement op de Burgelijk 
Rechtsvordering) Stb. 1847 No. 52 Jo. Stb. 
1984 No. 63 Hukum Acara Perdata untuk 
Golongan Eropa.

e. UU No. 20/1947, tentang Peradilan Ulangan 
di Jawa dan Madura.

f. UU No. 04/2004, tentang Kekuasaan 
Kehakiman.

g. UU No. 14/1985 Jo, UU No. 5/2004 tentang 
Jaksa Agung

h. UU No. 2/1986 Jo, UU No. 8/2004 tentang 
Lingkungan Peradilan Umum

i. Peraturan dan surat edaran Mahkamah 
Agung

2. Yurisprudensi 
Pada yurisprudensi, putusan hakim pada kasus 
yang tidak diatur undang-undang dapat digunakan 
sebagai referensi oleh hakim yang sedang menilai 
kasus serupa.

3. Kebiasaan yang diadopsi oleh hakim dalam 
pemeriksaan kasus perdata.

4. Doktrin
5. Perjanjian Internasional

RV Pasal 8 Ayat 3 mengatur rincian yang harus 
dimasukkan dalam penyusunan aplikasi gugatan ke 
Pengadilan Negeri. Penyertaan rincian berikut dapat 
mempercepat proses pendaftaran gugatan:
a. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
b. Tanggal
c. Ditandatangani oleh penggugat atau yang 

memiliki surat kuasa
d. Identitas semua pihak:

�� Nama lengkap
�� Alamat

e. Fundamentum Petendi, termasuk deskripsi 
sengketa dan dasar hukum atas gugatan.

f. Daftar tuntutan yang akan diputus di sidang

Setelah aplikasi gugatan siap, penggugat atau 
pengacaranya akan membawa gugatan ke Pengadilan 
Negeri dimana tergugat terdaftar. Apabila ada lebih 
dari 1 tergugat, maka gugatan dapat didaftarkan 
di salah satu pengadilan negeri dimana salah satu 
tergugat terdaftar. Proses pendaftaran gugatan 
ditampilkan di Gambar 5.



BAB 1

Pendahuluan

BAB 2

Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa

BAB 3

Negosiasi

BAB 4

Mediasi

BAB 5

Ajudikasi

38 Pedoman Investor | Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Hutan

Gambar 5. Proses Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Negeri.
Sumber: Website Pengadilan Negeri Jawa Tengah
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7.3. STUDI KASUS

Lokasi: Taman Nasional Tesso Nilo, Riau
Pihak yang bertikai: Koperasi I vs Balai Taman 
Nasional Tesso Nilo (BTNTN)
Intensitas sengketa: Rendah (Tanpa kekerasan)

Latar Belakang
Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah 38.576 
Ha area hutan yang ditetapkan sebagai taman 

nasional oleh Menteri Kehutanan di Juli 2004. Dalam 
DUHD�WHUVHEXW��WHUGDSDW�����VHUWL¿NDW�KDN�PLOLN��OXDV�
area 1,080 hektar) yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional (Kantor Indragiri Hulu) di tahun 
1999 untuk Koperasi I. Koperasi I meminta agar area 
EHUVHUWL¿NDW�GLNHOXDUNDQ�GDUL�DUHD�7171�VXSD\D�GDSDW�
diubah untuk program perkebunan kelapa sawit. Akan 
tetapi, BTNTN menolak pelepasan area sebagaimana 
yang diminta oleh Koperasi I.

10 Mei 2007 x� BTNTN melakukan survei bersama dengan Presiden dan Sekretaris PT. H (perusahaan 
pertanian yang akan mengambil alih dari Koperasi I selanjutnya).

20 September 2007 x� Presiden Koperasi I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 
pendaftaran No.11/Pdt.G/2007/PN.RGT.

x� Pengadilan mengusulkan agar pihak yang bertikai melakukan mediasi tetapi proses 
mediasi gagal.

15 November 2007 Koperasi I mengajukan usulan perdamaian yang meliputi:

a. *DQWL�UXJL�¿QDQVLDO�XQWXN�NHUXJLDQ�\DQJ�GLVHEDENDQ�ROHK�WHUJXJDW�GL�ZLOD\DK�
sengketa.

b. Tergugat akan mencabut gugatan bila semua pihak mencapai kesepakatan. 

c. :LOD\DK�PLOLN�SHQJJXJDW�\DQJ�PHPLOLNL�VHUWL¿NDW�KDN�PLOLN�DNDQ�GLNHOXDUNDQ�GDUL�
TNTN.

d. Mengembalikan barang yang disita.

20 November 2007 x� TNTN menolak usulan perdamaian.

x� BTNTN bersedia berdamai dan tidak melanjutkan gugatan apabila penggugat 
meninggalkan wilayah TNTN. UU No. 41/1999 tentang Hutan Pasal 50(2) dan 78(3) 
mengatur bahwa menggunakan hutan secara ilegal tanpa ijin Kementerian Kehutanan 
dianggap sebagai tindakan kriminal.

x� BTNTN mengajukan eksepsi karena menganggap bahwa kasus ini seharusnya tidak 
dibawa ke Pengadilan Negeri Rengat karena wilayah sengketa berada di Kabupaten 
Palalawan.

x� Kedua pihak diminta mempersiapkan bukti berkaitan dengan masalah lokasi sengketa.

Waktu dan kegiatan
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6 Maret 2008 KUNJUNGAN LAPANGAN PERTAMA (PENGUMPULAN BUKTI) OLEH SEMUA PIHAK

x� Agenda: Memeriksa wilayah sengketa dan memastikan batas menggunakan dua 
patokan.

x� Hasil: 

- Patokan 1 di Kabupaten Palalawan.

- Patokan 2 ditentukan oleh penggugat. Hakim meminta Kantor Pertanahan 
Inhu dan Kantor Wilayah Hutan untuk menetapkan wilayah TNTN dan wilayah 
EHUVHUWL¿NDW�\DQJ�GLDMXNDQ�ROHK�SHQJJXJDW��

27 Maret 2008 KUNJUNGAN LAPANGAN KEDUA (PENGUMPULAN BUKTI)

x� Agenda: Memeriksa dua patokan yang menunjukkan wilayah sengketa.

x� Hasil: Salah satu patokan berada di wilayah TNTN dan patokan yang lain berada di luar 
wilayah.

5 Juni 2008 x� Hakim memenangkan penggugat dan menolak eksepsi terdakwa. 

x� Hakim mengakui Koperasi I sebagai pemilik wilayah sengketa dan memutuskan bahwa 
TNTN telah melanggar hukum.

10 Juni 2008 x� BTNTN naik banding dengan dukungan dari Kantor Hukum Provinsi Riau, Yayasan 
Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia.

28 April 2009 Hakim memenangkan banding BTNTN dengan Peraturan Pengadilan Negeri Riau No. 124/
PDT/2008/PTR.

Akibat dari pemenangan hakim untuk BTNTN:

x� Pencabutan putusan sebelumnya yang mengatakan bahwa BTNTN melanggar hukum.

x� BTNTN akan mengambil langkah untuk menjaga wilayah sengketa dan mengambil 
langkah hukum apabila aktivitas ilegal masih berlaku di wilayah tersebut.
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7.4 PELAJARAN YANG 
DIPEROLEH

Ada kemungkinan bahwa Alternatif Penyelesaian 
Sengketa tidak efektif. Apabila semua mekanisme 
sudah dicoba dan masih tidak berhasil menyelesaikan 
masalah, sebagian besar pihak akan menggunakan 
ajudikasi di pengadilan. Pengadilan akan 
menyelesaikan sengketa dengan membuat putusan. 
Selanjutnya, peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku akan mengikat pihak yang bertikai dengan 
putusan yang dihasilkan.

1. Seperti diatur undang-undang, pihak yang bertikai 
harus melakukan proses mediasi sebelum masuk 
ke litigasi.

2. Pihak yang bertikai harus membantu hakim dan 
pemeriksa saat melakukan kunjungan lapangan 
untuk pengumpulan bukti dan memastikan bahwa 
informasi dan bukti yang diberikan adalah benar.

3. Kerja sama dengan pihak yang bertikai sangatlah 
penting untuk memastikan kelancaran proses 
litigasi dan pengumpulan bukti.

4. Instansi terkait, seperti BPN, dan organisasi 
nirlaba dapat membantu pengumpulan data dan 
mendukung pihak yang bertikai.

5. Semua pihak wajib memiliki pengertian yang jelas 
mengenai undang-undang dan peraturan yang 
berlaku.
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Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa 
memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. 
Karakteristik tersebut mempengaruhi keserasian 
masing-masing mekanisme untuk menangani berbagai 
jenis sengketa. Mekanisme-mekanisme ini dapat 
digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan yang 
lain.

Memilih mekanisme untuk digunakan adalah tugas 
penting untuk investor dan penasehat bisnis, yang 
tidak dapat diremehkan karena sangat mempengaruhi 
waktu dan kemudahan melanjutkan proyek.Investor 
dan penasihat perlu melakukan analisis biaya dan 
manfaat atas dampak dari sengketa dan dampak dari 
berbagai mekanisme penyelesaian masalah yang ada.
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat 
memilih mekanisme, seperti:

Apa jangka waktu yang ideal untuk menyelesaikan 
masalah?

Apa hasil analisis biaya dan manfaat?
Apakah investor ingin masalah sengketa untuk 
tetap pribadi dan rahasia?
Apa pihak ketiga dapat dilibatkan untuk 
menfasilitasi proses penyelesaian sengketa?
Apa investor mau mempertahankan kuasanya 
pada muatan dan putusan?
Apakah investor ingin putusan atau kesepakatan 
XQWXN�EHUVLIDW�¿QDO"
Apakah investor ingin putusan atau kesepakatan 
untuk mempunyai kekuatan eksekusi?
$SD�EHQWXN�JDQWL�UXJL��¿QDQVLDO�DWDX�QRQ�¿QDQVLDO��
yang diinginkan?
Apakah penting untuk mempertahankan 
hubungan dengan pihak lain?
Apa investor mau mendapat kepastian untuk 
putusan penyelesaian?

Faktor Negosiasi Mediasi Ajudikasi Arbitrase Litigasi

Waktu Waktu singkat 
yang tergantung 
pada kesediaan 
semua pihak untuk 
berkomunikasi dan 
menyelesaikan 
masalah.

Waktu singkat 
(kasus yang 
mudah sekitar 1-2 
hari), bergantung 
pada keahlian 
mediator dan 
kerumitan 
sengketa.

Waktu relatif dapat 
lebih singkat 
daripada arbitrase 
dan litigasi.

Berdasarkan UU, 
waktu dibatasi 
maksimum 180 
hari.

Waktu paling 
lama karena 
antrian kasus di 
pengadilan dan 
kemungkinan naik 
banding.

Biaya Rendah Rendah-
Menengah

Rendah-
Menengah

Menengah-Tinggi Menengah-Tinggi

Kerahasiaan Rahasia. Rahasia. Rahasia untuk 
ajudikasi 
konsensual tapi 
bisa menjadi publik 
apabila putusan 
dilaksanakan oleh 
pengadilan.

Rahasia. Dapat 
menjadi publik 
untuk kasus high 
SUR¿OH�

Publik karena 
putusan harus 
dilaporkan.

Formalitas Sangat informal Sangat informal. Kurang formal 
daripada arbitrase.

Kurang formal 
daripada litigasi. 
Prosedur 
berdasarkan 
peraturan 
instansi/putusan 
pihak yang 
terlibat dengan 
arbiter.

Formal dan harus 
mengikuti aturan 
yang ketat.

Tabel 4. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
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Faktor Negosiasi Mediasi Ajudikasi Arbitrase Litigasi

Keterlibatan 

pihak ketiga 

untuk 

memfasilitasi 

proses

Tidak ada 
keterlibatan pihak 
ketiga

Mediator. Ajudikator. Arbiter. Hakim.

Kuasa untuk 

muatan dan 

hasil

Kuasa penuh. Mediator 
menfasilitasi 
proses tapi pihak 
yang bertikai 
berkuasa atas 
muatan dan hasil.

Ajudikator 
menguasai 
muatan dan hasil 
putusan.

Arbiter 
menguasai 
muatan dan 
hasil putusan, 
tetapi pihak 
yang bertikai 
berkuasa untuk 
memilih arbiter, 
bahasa, waktu, 
dan hukum yang 
berlaku.

Hakim menguasai 
hasil putusan. 
Pihak yang 
bertikai tidak 
punya kuasa untuk 
memilih hakim, 
waktu, tempat, 
dan hukum yang 
berlaku.

Tingkat 

¿QDOLVDVL�
putusan/

kesepakatan

7LGDN�¿QDO� 7LGDN�¿QDO� 7LGDN�¿QDO� Final. Final.

Putusan/

kesepakatan 

dengan 

kekuatan 

eksekusi

Tidak (memerlukan 
perintah eksekusi 
oleh pengadilan).

Tidak 
(memerlukan 
perintah eksekusi 
oleh pengadilan).

Tidak 
(memerlukan 
perintah eksekusi 
oleh pengadilan).

Ya Ya

Ganti rugi Banyak pilihan. 

Semua pihak dapat 
menentukan bentuk 
inovatif ganti rugi 
selama semua 
pihak setuju.

Banyak pilihan.

Ganti rugi yang 
inovatif dan kreatif 
dimungkinkan.

Biasanya hanya 
JDQWL�UXJL�¿QDQVLDO�

Biasanya hanya 
ganti rugi 
¿QDQVLDO�

Hanya ganti rugi 
legal. Hakim dapat 
memberi bantuan 
yang tidak dapat 
diberikan arbiter, 
seperti perintah 
melakukan 
sesuatu 
(injunction), 
keamanan, 
dan panggilan 
(subpoena)

Kepuasan 

pihak-pihak 

dengan 

putusan

Tinggi. Semua 
pihak bekerja sama 
untuk mencapai 
putusan. Solusi 
Win/Win.

Tinggi. Semua 
pihak bekerja 
sama untuk 
mencapai putusan. 
Solusi Win/Win.

Rendah. Putusan 
dibuat oleh 
ajudikator. Solusi 
win/lose.

Medium, 
walaupun solusi 
win/lose karena 
arbiter dipilih dan 
disetujui oleh 
semua pihak.

Rendah karena 
putusan ditentukan 
oleh pengadilan. 
Solusi win/lose.



BAB 8

Proses Pemilihan Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa

BAB 9

Kontak Penting 

Di Indonesia

BAB 6

Arbitrase

BAB 7

Litigasi

45Pedoman Investor | Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Hutan

Faktor Negosiasi Mediasi Ajudikasi Arbitrase Litigasi

Pengaruh 

untuk 

hubungan 

para pihak

Menjaga hubungan 
yang bisa diikuti 
dengan kolaborasi.

Menjaga 
hubungan.

Dapat berpotensi 
mengancam 
hubungan.

Dapat berpotensi 
mengancam 
hubungan, 
namun dengan 
arbiter yang 
kompeten, 
hubungan dapat 
dijaga.

Kemungkinan 
besar mengancam 
hubungan karena 
dapat berseteru di 
pengadilan.

Kepastian 

mencapai 

kesepakatan

Belum tentu 
mendapat hasil 
karena tidak ada 
struktur yang jelas 
dan kurangnya 
kemampuan 
negosiasi pihak 
yang bertikai. Pihak 
yang bertikai dapat 
bersikeras dengan 
keinginan masing-
masing daripada 
kolaborasi. 
Akibatnya, tinggi 
kemungkinan 
diskusi akan 
menjadi buntu.

Lebih ada 
kepastian 
mencapai hasil 
daripada arbitrase 
tapi bergantung 
dengan itikad 
baik pihak yang 
bertikai untuk 
menyelesaikan 
masalah.

Pasti akan 
mendapat hasil.

Pasti akan 
mendapat hasil.

Pasti akan 
mendapat 
putusan.

Sumber: Berdenlex dan analisa tim.
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No Nama Alamat No Telp dan Fax
1 Pusat Mediasi Nasional (PMN) Gedung Adi Puri 

Wisma Subud 
Jl. RS Fatmawati No. 52 
Jakarta 12430

Telp: (021) 7085 6585

Fax: (021) 769 1466

2 The Forest Trust (TFT) Menara Duta, 6th Floor, Wing D 
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-9 
Jakarta 12910

Phone: (021) 252 2929

3 Aidenvironment Jalan Burangrang 18 
Bogor 16128 
West Java

Phone: (0251) 837 1219 
Fax: (0251) 837 1380

4 Badan Arbitrasi Nasional 
Indonesia (BANI)

Jakarta Kantor: 
Wahana Graha Level 1 & 2 
Jl. Mampang Prapatan No.2 
Jakarta 12760 
 
Surabaya Kantor: 
Jl. Ketintang Baru II/1-3 
Surabaya 
 
Denpasar Kantor: 
Jl. Tanimbar No. 46 
Denpasar 80144 
 
Bandung Kantor: 
Gedung Wahana Bakti Pos (GWBP), 
Level 5, Blok A 
Jl. Banda No. 30 
Bandung 40115 
 
Medan Kantor: 
Jl. Sekip Baru No. 16 
Medan 20112 
 
Pontianak Kantor: 
Jl. Imam Bonjol No. 402 
Pontianak 78123 
 
Palembang Kantor: 
Jl. BLPT Basuki Rahmat  
No. 32-B 
Palembang 30134 
 
Batam KEPRI Kantor: 
Jl. Bunga Raya No. 22 
Baloi Center  
Batam 29432 
 
Jambi Kantor: 
Jl. Jend Sudirman No. 88 
Thehok 
Jambi

 
Telp: (021) 794 0542 
Fax: (021) 794 0543 
 
 
Telp: (031) 828 7414 
(031) 829 3486 
Fax: (031) 236 638 
 
Telp: (0361) 226 187 
Fax: (0361) 236 683 
 
 
Telp: (022) 421 3647 
Fax: (022) 426 1564 
 
 
 
 
Telp: (061) 452 7799/  
(061) 452 3654 
Fax: (061) 414 7192  
 
Telp: (0561) 585 262/  
(0561) 769 760 
Fax: (0561) 760 761 
 
Telp: (0711) 815 759 
Fax: (0711) 815 759 
 
 
 
Telp: (0778) 459 211 
Fax: (0778) 459 244 
 
 
 
Telp: (0741) 31185
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No Nama Alamat No Telp dan Fax
5 Badan Arbitrase Komoditi 

Berjangka Indonesia (BAKTI)
Graha Mandiri Lt. 3 
Jl. Imam Bonjol 61 
Jakarta Pusat 10340

Telp: (021) 7085 6585 
Fax: (021) 769 1466

6 Badan Arbitrase dan Mediasi 
HKI (BAM HKI)

Gedung STC Senayan, Lt. 5, No. 125 
Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Bung Karno 
Jakarta 10270

Telp: (021) 5793 1631 
Fax: (021) 5793 2040
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