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Lahirnya ADR (Alternative Dispute Resolution) timbul dari kritik terhadap 

proses litigasi yang menghasilkan Court Connected Mediation dengan tujuan 
meningkatkan access to justice memperbaiki sistem manajemen peradilan, dan 
memulihkan citra peradilan. Penggunaan ADR dalam jalur peradilan di satu 

sisi juga mengundang kritik dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa Court 

Connected Mediation hanya tren musiman belaka, hadirnya ADR (di Amerika 
Serikat) ditafsirkan mengabaikan hak atas juri trial yang dianggap ampuh, sifat 

"confidentiality" ADR dianggap dapat menyuburkan pelanggaran Karena 
dianggap menjauhkannya dari   partisipasi publik,Serta ADR terkesan 

menyingkirkan hukum positif dan menggantinya dengan 'common justice atau 

layman justice. Memang diakui bahwa Penerapan Court-Annexed Mediation akan 
memakan waktu untuk meyakinkan semua pihak seperti yang dialami di 
Kanada. Namun dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan Court Connected Mediation akan menghasilkan penyelesaian yang 
memuaskan para pihak, mempersingkat waktu dan mengurangi biaya.  

Bahkan mediasi juga diterapkan dalam perkara yang kompleks, seperti 

Bankruptcy Court-Annexed Mediation di Amerika Serikat. Untuk kasus di 
Indonesia, penulis menyadari bahwa pelaksanaan mediasi pada jalur 
pengadilan masih menghadapi beberapa kendala karena masih relatif barunya 
Perma 2/2003, skeptisme masyarakat terhadap mediasi dan sumber daya 
manusia yang bergerak di pengadilan. Oleh karena itu juga sangat diperlukan 
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diadakan suatu penelitian untuk menilai tingkat reseptif masyarakat terhadap 
lembaga baru ini. 

1. PENDAHULUAN 

Pertengahan April Divisi Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution) dari 

ABA (American Bar Association) menggelar konferensi tahunan be-VI (Sixth 

Annual Conference) di Kota New York dengan mengambil tema "Resolution and 

Resilience" yang berlangsung dari tanggal 1417 April 2004. Acara ini ternyata 
mampu menyedot perhatian dari ribuan pengacara/advokat, tidak dari 
Amerika Serikat, namun juga dari penjuru dunia yang lain, seperti Israel, 
]erman, Perancis, Canada, Brazil, Portugal, ltali, jepang, dan lain-lain. Pada 
umumnya mereka adalah pemerhati, peminat atau pelaku dari apa yang disebut 

dengan "alternative dispute resolution"atau ADR. Karena konferensi ini sifatnya 
tiap tahunan, tentunya kebanyakan peserta adalah anggota (member) dari 
Divisi itu sendiri. 

Lepas dari sisi penyelenggara sendiri yang menurut hemat penulis cukup 
kolosal, karena mengisi penuh seluruh area untuk bangket di Hotel bintang 
lima, Sheraton NY Hotel & Tower, yang tak kurang 20 ruang kelas yang 
tersebar di lantai dasar hingga Iantai 5. Bagaimana tidak kolosal mengingat 

kelas paralelnya di luar Legal Educators' Colloquium, mencapai 96 (sembilan 
puluh enam kelas), demikian banyaknya sehingga para peserta apalagi 
pendatang yang tak paham hotel tersebut tampak berseliweran kkebingungan 
mencari kelas yang ia tuju. Walaupun begitu, cukup menarik bahwa dengan 
menyaksikan animo yang begitu besar dari berbagai penjuru negara yang 
berdatangan, dapat disimpulkan bahwa isu ADR itu rupanya 'in". Apakah itu 
hanyalah seperti mode atau fashion belaka, penulis tidak tahu pasti.  

Namun yang jelas materi yang tertuang dalam 5 (lima) hart interaktif 
tersebut dimaksudkan mengupas habis berbagai aspek dan sudut pandang dari 

kehadiran ADR di tengah kita khususnya mediasi dan 'court-connected 

mediation'. Topik- topik lain seputar ADR juga tidak terkecuali, seperti misalnya 
tema arbitrasi, meliputi: kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, 
arbitrase internasional dalam dunia yang makin menyempit, arbitrasi untuk 

transaksi B2B (Business co Business), era baru mengenai etik dalam arbitrase dan 
lain-Iain. Dalam dunia korporasi, meliputi: bagaimana memberdayakan 
mediasi dan arbitrasi transaksi bisnis yang kompleks dan multidimensional, 

Ialu memperkenalkan mediator komersial sebagai 'deal-maker', bagaimana 
menghasilkan manajemen korporasi yang berkualitas. Selain itu diangkat jug 
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aktual seperti 'court-annexed mediation ', penggunaan mediasi sengketa 
perburuhan, sengketa keluarga, sengketa lingkungan hidup dan kebijakan 
publik, maupun HaKI, juga tentang bagaimana mengatasi sengketa dengan 
pemerintah melalui mediasi. Tentu seperti masalah-masalah mediasi praktek, 
masalah pengajarannya secara efektif, hasil-hasil riset tentang mediasi dan ADR 

mungkin terlewati, termasuk aspek komparasi, istilah akrabnya "comparing 

notes" dari berbagai pengalaman menerapkan mediasi di negara masing-masing. 

Di forum diadakan pula semacam kompetisi mediator di kalangan 
mahasiswa hukum dari beberapa universitas ternama di Amerika. Hampir 
sama seperti penyerahan dan kompetisi perolehan Oscar, para pelopor dan 

perintis pengajar mediasi mendapatkan semacam 'award'. Berbagai kelas 
dijalankan secara paralel, didasarkan atas pengelompokan permasalahan yang 
akan dibahas. Entah Karena masalah penghematan, karena memang 
pesertanya begitu banyak hingga satu ruang tak akan mampu menampung. 
Tapi secara bersamaan juga terdapat program kelas berdasarkan penjenjangan 

skill, seperti ada kelas pelatihan pemula, ada pula kelas yang diperuntukkan 

mereka yang memiliki skill. alias kelas 'advance', kelas profesional. 

Tampaklah bahwa cakupan masalah yang dikaitkan dengan dapat 
diberdayakan ya mediasi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, 
menimbulkan suatu momentum kelahiran suatu bentukan forum penyelesaian 
sengketa/trend "baru" yang disebut ADR dan tentu sebagai konsekuensinya 
munculah kelompok profesional baru, "Mediator". Penulis berhati-hati untuk 
begitu saja menyebut alternatif penyelesaian sengketa baru, menyadari bahwa 
per istilah alternatif penyelesaian sengketa telah cukup sering terdengar dan 
konon di Asia sering dipraktekkan sekalipun dengan modus dan pola yang 
sedikit berbeda. 

2. ERA BARU BAGI ADR 

Satu-satunya negara di dunia yang merebut julukan selalu "berbeda" 
dibanding dengan negara lain Amerika Serikat. Sebuah buku yang ditulis oleh 

Seymour Martin Lipset berjudul: "American Exceptionalism: A Double-edged 

Sword" (I996), menguraikan bahwa banyak hal yang membuat Amerika Serikat 

berbeda, salah satunya adalah meminjam Lipset: society profoundly rooted in law" 
', dimana hampir sengketa dan selisih pendapat hampir selalu dilitigasikan, 
sehingga beban yang ditanggung para individu maupun perusahaan yang 
bersengketa menjadi tinggi, di pihak Iain beban pengadilan hal perkara yang 
pun bertambah. 
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Bahkan ada suatu anekdot yang mengatakan bahwa bila perlu anjing pun 
digugat ke pengadilan Karena menggigit orang. Besarnya biaya berperkara 
berlitigasi, mengakibatkan tingginya biaya ekonomi, kelelahan psikis yang 
berkepanjangan, ditambah dengan asuransi, dan sia-sianya yang dihabiskan 
untuk berperkara, hal-hal mana oleh pengusaha dimasukkan sebagai biaya 
cadangan, yang tentunya dibebankan pada konsumen dan pengguna jasa. Tak 
ayal lagi pada tahun 80-an Presiden Bush Senior mengkritik para lawyers tidak 

memiliki sensitivitas pada "access to justice". Kepiawaian hukum dijadikan alat 
untuk memanipulasi klien dan sistem hukum yang pada ujungnya untuk 
memperkaya diri sendiri. Demikian jenuhnya hingga lampau titik 
kulminasinya, melahirkan arus balik yang mengarah pada upaya menjauh dari 

sistem adversary, dan ADR seolah menjadi solusi dari masalah yang selama ini 
terjadi. 

Fenomena in berlanjut, dan kini pengadilan di seluruh negeri berlomba 
untuk dapat memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan mutu 
penyelesaian sengketa, tidak lagi terbatas pada litigasi, namun dengan 
menawarkan ADR. Misi tersebut sejalan dengan prinsip: 

a. To improve citizen's access to justice, 
b. Save court and litigant costs, and 
c. Reduce delays 
 
Termasuk rangkaian program tersebut adalah dengan yang disebut 

dengan 'court connected ADR' dimana termasuk proses di mana hakim 

mewajibkan penggunaan ADR (court-mandated), dan juga dimana pengadilan 
hanya menjadi referal. 

Perlu dicermati bahwa konsep access to justice sendiri mengalami 
perkembangannya. Kalau dulu target yang dikondisikan adalah para 
pengacaranya, dengan mewajibkan para advokat memberikan bantuan hukum 
pro-bono agar pihak yang tak mampu tetap dapat memperjuangkan haknya di 
pengadilan. Atau dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana 
berperkara atau prosedur beracara di pengadilan. 

Maka kini target atau sasarannya pada modusnya, yakni menciptakan 
sistem banyak pintu menuju penyelesaian perkara. Oleh sebab banyak pakar 
menyebut trend ini sebagai reformasi manajemen peradilan. 
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Sejalan dengan berkembangnya modus penyelesaian sengketa, maka 
berkembang pula pemikiran tentang peran apa saja yang diemban oleh pihak 
ketiga penyelenggara modus-modus ini. Kemudian kualifikasi apa saja yang 
diperlukan agar ADR tersebut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas 
sehingga memuaskan para pencari keadilan. 

Sebagai misal, peran-peran yang dapat diambil dengan munculnya ADR, 
selain sebagai mediator dan arbiter, mungkin juga sebagai neutral. Apa fungsi 
dan siapa neutral itu? Ternyata fungsi neutral juga berkembang bervariasi dari 
satu tempat ke tempat lain. Jelasnya secara prinsip, neutral sedikit berbeda 
dengan mediator, neutral memberikan suatu gambaran tentang proses mediasi 
atau arbitrase, berikut aspek-aspek hukum yang terkait dengan kasus masing-
masing. la dapat dibilang bertindak sebagai pihak netral yang paham tentang 
dunia sengketa dan aspek hukum yang terkait, sehingga ia dapat memberikan 
uraian ringkas atau pemaparan tentang berbagai hal, berbagai pilihan forum, 
berbagai positif hukum yang dapat diambil, mungkin juga mengeksplorasi 
berbagai kemungkinan solusi penyelesaian kasus tersebut. Tapi jelas ia 
memberikan informasi yang sama dan setara kepada semua pihak yang 
berperkara, sebelum mereka mengambil keputusan untuk memilih mediasi, 
arbitrase ataupun Iitigasi. 

Sementara itu acap kali orang tidak mempersoalkan si penyeleggaranya 
yang disebut dengan neutral, melainkan lebih mengenalnya sebagai suatu 

tahapan yang disebut sebagai early neutral evaluation. Kurang lebih maknanya 
adalah suatu tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pengacara atau orang yang 
berlatar belakang pendidikan sebelum melangkah masuk ke forum 
penyelesaian yang dikehendaki yang mungkin akan ditempuh, sebelum proses 
pembuktian secara serius. 

Biasanya diawali dengan si evaluator akan menerima 5-10 lembar 

ringkasan kasus posisi dari masing-masing pihak. Maka sebelum 'separate 

meeting' dengan masing-masing pihak, si evaluator akan mengases mempelajari 
kelemahan dan kekuatan secara hukum dari masing-masing Setelah itu si 

evaluator akan memberikan opini yang 'non binding' kepada masing-masing. 

Hasil opini tersebutlah yang dikenal sebagai early neutral evaluation. 

Diketengahkan juga dalam satu sesi yang digelar di acara konferensi itu 
bahwa hadirnya pihak yang disebut sebagai neutral dalam berbagai sengketa 

korporasi dapat digunakan sebagai upaya untuk menegakkan good corporate 

governance. Mengapa? 
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Tampaknya karena para profesi ADR in akan dapat bertindak sebagai 
pemeriksa, penyelidik yang independen, yang tujuan akhirnya adalah 
memulihkan kepercayaan seluruh sistem. la juga memberikan semacam 

'overview' menyeluruh terhadap aspek-aspek terkait dengan kasus tersebut. 

Dengan beranjak dari kasus Enron, dibahas pula peranan whistle blower dari 
seorang 'neutral. Seorang neutral diminta oleh undang-undang dan aturan di 
sana untuk melaporkan penyimpangan yang ia temukan, bila ada kecurigaan 
proses ia bertindak sebagai 'neutral'. Unik juga dan cukup kontroversial—dan 
oleh sebab itu dikupas tuntas di situ, sebab di satu sisi hampir semua forum 
ADR mewajibkan pihak ketiga, baik itu arbitrator, mediator, maupun neutral 

untuk memelihara 'kerahasiaan' confidentialy, tapi di sisi Iain peraturan 

membebankan kewajiban untuk melakukan semacam whistle blower, pelaporan 
kepada yang berwajib. Khususnya apabila didapati adanya kecurigaan adanya 
terorisme, kejahatan yang mengancam keamanan nasional, kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

Dapat disimak dalam berbagai sesi di atas, terdapat perkembangan barn 
tentang posisi ADR suatu sistem peradilan khususnya di Amerika Serikat. 
Seperti yang ditampilkan oleh beberapa narasumber di sana, rencana jangka 

panjang yang disebut dengan Long-Range Plan for the Federal Courts, yang 

dicanangkan oleh judicial Conference of the United States, telah menghimbau agar 
Pengadilan Federal di sana 'memperluas' cakupan sengketa yang dapat 

diselesaikan dengan ADR. Hal itu dipicu dengan diundangkannya Alternative 

Dispute Resolution Act 1998, dan disepakatinya Uniform Mediation Act pada 
2001, sifatnya kesepakatan Karena tiap negara menerapkan mediasi secara 
bervariasi. Oleh sebab itu pada akhir tahun 2003 penggunaan ADR sudah 
merebak sedemikian rupa hingga ADR menjadi demikian populer di 46 negara 
bagian Amerika. 

Selain hal di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan ADR yang selama ini 

hanya dibatasi kasus-kasus dengan nilai kecil atau small cases, sengketa-sengketa 
keluarga, kini merambah kasus-kasus kepailitan, sindikasi utang yang trilyunan. 
Di beberapa negara di dunia pun telah dimulai gerakan yang sama, justru 
dipelopori oleh pengadilannya sendiri, dengan mulai mewajibkan penggunaan 
berbagai mekanisme ADR. Negara seperti Jepang, jerman, Itali, Prancis, 
Belanda, Singapura, dan Indonesia tidak ketinggalan, telah mewajibkan 
penggunaan mediasi di jalur berperkara di pengadilan. Di negara-negara 
tersebut di atas peradilan formal tidak saja merekomendasikan mediasi, 
melainkan juga arbitrasi atau turunannya yang lain, seperti med-arb dan Iain-
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Iain. Sekalipun Kongres di Amerika Serikat mengucurkan dana tambahan 
pengadilan-pengadilan untuk menjalankan mandat tersebut, toh hampir 
Pengadilan Federal mengambil kebijakan mengharuskan ADR untuk 
perkara~perkara perdata yang masuk ke jurisdiksinya. 

Secara praktek pun mediasi digunakan untuk hampir semua jenis 

perkara, small claim, sengketa perburuhan, keluarga. dan sengketa-sengketa 
perdata lainnya. 

Sebagaimana halnya barang relative baru, masuknya ADR dalam jalur 
peradilan, mengundang reaksi berbagai pihak. Ada yang skeptis, ada yang 
mendukung, bahkan tak sedikit yang menganggap fenomena tersebut sebagai 
suatu gejala musiman belaka. Tak ayal mereka yang terkait, baik yang 
melontarkan kritik maupun yang jadi sasaran kritik sedikitnya para hakim, 
pengacara, konsultan, para profesi sosial, juga mahkamah agung dan 
departemen kehakiman sendiri. Berbaurnya berbagai reaksi tersebut 

melahirkan berbagai proyek 'curiosity', dengan mengadakan riset-riset empirik, 
guna melihat realisasi ADR di lapangan, benarkah kiranya ADR digunakan? 
Sejauh mana ia digunakan dan efektif untuk menyelesaikan sengketa 
dibanding dengan pengadilan? 

3. PROFESI-PROFESI ADR DAN COURT-ANNEXED ADR 

Menarik untuk diamati bahwa dengan adanya perkembangan ADR yang 
ekspansionis ini maka muncul pertanyaan: kualifikasi yang diperlukan, siapa-
siapa yang nantinya mampu berperan, dan bahkan bagaimana mengawasi 
mereka. Sementara itu muncul juga kritik karena adanya tren bahwa peran 
mediator ternyata banyak dimonopoli oleh para pengacara. 

Banyak para pengacara yang istilahnya meng-'convert diri menjadi 
mediator, dan konon mengklaim diri mereka sebagai mediator dari pada 

'lawyer'. Pertanyaan berikutnya apabila demikian besar intensitas menggunakan 
ADR, maka untuk menjamin kualitas servis tersebut, Serta memelihara 

kewibawaan sistem peradilan, -khususnya hal mediasi jalur 'court annexed' atau 

arbitrase dalam jalur 'court-annexed', maka dirasa perlu disyaratkan adanya 
standar etik profesi mediator ini. Oleh sebab itu standar etik yang ada, kini 
terasa perlu ditinjau ulang. Bagaimanapun juga perlu diingat bahwa 
dimasukkannya ADR jalur hukum acara di pengadilan dimaksudkan untuk 
memperbaiki sistem manajemen peradilan dan barangkali memulihkan citra 
peradilan juga. 
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Prinsip dasar yang perlu dipahami dengan benar bahwa kebijakan 
memasukkan ADR jalur berproses pengadilan adalah suatu kebijakan publik. 
Bahwa kebijakan itu jelas tidak bertujuan mengalihkan arus perkara dari jalur 
konvensional, dalam hal ini untuk menghindari pengadilan, melainkan justru 
dimaksudkan untuk menambah menyempurnakan sistem penyelesaian 
sengketa yang ada. Penyempurnaannya adalah bahwa hal itu akan memberikan 
sedikitnya 2 hal kesempatan dan peluang untuk mencari alternative lebih 

banyak, yang di sisi lain memberikan derajat dipenuhinya integrity proses yang 
bervariasi pula, seperti misalnya derajat otonomi para pihak maupun derajat 
kerahasiaan yang bagaimana yang diinginkan oleh para pihak. Selain itu hal ini 

juga memberikan peluang 'case management` yang lebih sensitif pada kebutuhan 
para pencari keadilan. Atau dalam bahasa politiknya seperti 
mendemokratisasikan peradilan. Apabila berhasil maka penghargaan akan 
diterimakan kepada pengadilan juga. 

Lebih jauh lagi bila dikatakan bahwa diperkenalkannya ADR dalam 
sistem peradilan konon dikatakan sebagai langkah penyempurnaan dan 
kemajuan dari sistem penyelesaian sengketa, maka patut kita pertanyakan dari 
sudut mana kita melihatnya? Atau menggunakan tolok ukur apa? Apakah 
hanya diukur dari derajat efisiensi? Ataukah diukur dari pertimbangan biaya 
atau lamanya waktu berperkara? Atau mungkin kita melihat dari tolok ukur 
nilai-nilai tertentu seperti: 

1. Kualitas terpenuhinya keadilan; 

2. Seberapa tinggi fairness dari proses itu; 
3. Seberapa tinggi intensitas keterlibatan para; 
4. Seberapa besar pemahaman dan kemanfaatan akan  
5. berbagai pilihan tersebut; 
6. Seberapa besar apresiasi para sistem peradilan yang memberikan 

pilihan tersebut. 

ltu sebabnya maka untuk dapat menjawabnya, berbagai proyek riset 
diadakan tepat setelah kebijakan tersebut diterapkan. 

Bila dikatakan bahwa hadirnya ADR dalam sistem penyelesaian sengketa 
adalah phenomena musiman, mungkin juga tidak. Sebab bila kita menoleh ke 
belakang, maka kita akan mengetahui bahwa 28 yang lalu, yakni di dalam 
pidatonya di 1976, untuk memperingati Roscoe Pound, Prof. Frank Sander 
dari Harvard University mengungkapkan suatu 'ramalan' bahwa untuk 
merespon kecenderungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, maka 
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nantinya hanya akan ada 2 solusi: mencegah terjadinya sengketa; dan 
mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. 

la bahkan mengantisipasi bahwa di tahun 2000-an nanti akan tampil 

selain Iembaga pengadilan juga Iembaga "Dispute Resolution Center”. Ramalan 
tersebut mendekati kenyataan. Bahkan kemarin, Prof. Sander juga hadir dalam 
konferensi ini untuk menegaskan betapa pentingnya kualitas proses itu sendiri 
dalam memenuhi kebutuhan pencari keadilan, yang pastinya sama 
bervariasinya dengan jenis sengketa itu sendiri. Jadi hadirnya ADR memang 
suatu proses yang hanya dapat diantisipasi oleh mereka yang sangat dekat dan 
bergelut di dunia itu. 

4. COURT-CONNECTED MEDIATION DAN BERBAGAI KRITIK 

Masalah etik itu sendiri dimunculkan setelah memahami hal-hal seputar 
tujuan dari kebijakan untuk memasukkan ADR di jalur peradilan. 
Pertimbangan yang mendasar adalah, siapa pun yang nanti mengemban peran 
sebagai penyelenggara ADR, entah itu advokat atau profesi lain, sepanjang yang 
ia lakukan adalah memberikan servis menyelesaikan sengketa, maka ia pun 
harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang dihormati oleh para hakim. Sebab bila 
tidak maka runtuhlah kewibawaan penyelenggara keadilan di sana. Hal itu 
berlaku pula siapapun yang mengambil peran sebagai penyelenggara ADR baik 
di dalam maupun di luar pengadilan. Kepedulian untuk menegakkan 
keprofesionalan para arbiter dan mediator ini banyak diperbincangkan di 
kalangan para hakim, maupun para pemerhati sistem peradilan dan ADR. 

Di kalangan mereka terdapat kekhawatiran, mengingat bahwa dipilihnya 

ADR adalah didasarkan pada trust, segala performa yang didasarkan pada 
kepercayaan harus dijalankan dengan mengindahkan nilai-nilai moral yang 
tinggi. Di sebuah sistem judisiil yang telah begitu berkembang dan dimana 
peradilan dianggap sebagai suatu tempat yang sakral, maka hadirnya ADR, 
sedikitnya mengundang suatu kecemasan tersendiri. 

Beberapa hakim sempat merisaukan bahwa hadirnya ADR akan 
mengurangi secara sistematis peranan sistem jury. Justru inilah kritik yang 
paling prinsipil, karena penggunaan ADR dapat ditafsirkan mengabaikan hak 
atas jury trial, yang berarti melanggar Amandemen ke-7 dari Konstitusi 
Amerika Serikat.  
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Kedua, sistem mana (jury trial) dianggap ampuh untuk memberikan efek 
penjera terhadap perilaku menyimpang di masyarakat. Sifat tertutup ADR 
akan justru menyuburkan pelanggaran, karena setiap pelanggaran akan dengan 
enak dapat dibungkus selimut, dan menjauhkannya dari pengamatan dan 

penilaian masyarakat, dengan dalih adanya 'confidentiality'. 

Hal ini adalah satu hal yang memiliki bobot yang amat merisaukan tidak 
saja para hakim, melainkan juga para pengamat dan pakar hukum lain. Hal 
prinsip yang akan `hilang` dengan masuknya ADR, adalah prinsip 
keterbukaan. Proses pengadilan pada umumnya terbuka bagi publik, 
keterbukaan ini dianggap memberikan nilai lebih pada pengadilan. Sebab 
dengan demikian akan terjadi proses pembelajaran, maupun partisipasi publik 
penegakan hukum. Penegakan hukum akanlah menjadi muskil bila tidak 
didukung oleh peran serta masyarakat, apalagi dengan dasar filosofi bahwa 

peradilan menunaikan kepada publik, bahwa justice is served. Selain itu juga 
sebagai bentuk akuntabilitasnya peradilan dan prosesnya meraih wibawanya 
melalui terpenuhi prinsip tersebut. Proses ini pula yang melahirkan ketaatan 
publik pada hukum. Sekedar penjelasan, Amanden ke-7 dari Konstitusi 

Amerika Serikat secara tegas menjamin 'equal protection, due process, 

confidentidiny, public access dan rulemaking authority. 

Ada pula yang mengkhawatirkan bahwa dengan maraknya ADR, akan 
mengurangi 'jatah' pengadilan, dari segi manfaat ekonomis maupun manfaat 
pekerjaan. Kritik Iainnya adalah bahwa dikhawatirkan bahwa dengan 
memberikan kewenangan/otonomi pada para pihak untuk menentukan 
penyelesaiannya sendiri, tanpa dibekali dengan informasi dan pemahaman 
yang cukup atas cakupan sengketa itu, tanpa mengetahui yang diberikan oleh 
kaidah hukum, maka akan menjadi bumerang pada kepentingan para pihak 

sendiri. Karena prinsip 'gave a little take a little`itu maka hak-hak pribadi yang 
sebetulnya menurut hukum posistif diberikan negara setiap warganya acapkali 

akan di-'waive' begitu saja. Sehingga dalam sebuah diskusi di satu kelas di acara 
konferensi tersebut, seorang pengacara menyeletuk, bahwa ADR khususnya 
mediasi ini akan terkesan menyisihkan menyingkirkan hukum positif, dan 

menggantinya dengan 'common justice' 'layman~justice'.  

Dengan kata lain ia mempertanyakan apakah penggunaan mediasi akan 
dapat dianggap sebagai dengan sengaja 'mengabaikan berlakunya ketentuan 
hukum diciptakan untuk memberikan suatu jaminan bahwa negara 
melindungi hak-hak warga negaranya? 
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Hilangnya kepastian jaminan itu akan secara struktural menggerogoti 
adanya kepastian hukum. Para peserta kelas diskusi sempat terperangah juga, 
namun sejenak sang narasumber dengan bijak mengatakan bahwa neutral, 
yang sebelumnya yang akan dihadapkan pada para pihak agar para pihak 
memahami benar apa sebetulnya yang ditawarkan oleh hukum positif terhadap 
kasusnya. Seterusnya tentu terpulang para para pihak sendiri.  

Seorang neutral atau acapkali disebut juga sebagai 'co-mediator' memang 

dimaksudkan untuk memberikan semacam 'brief' tentang berbagai aspek kasus, 
ia menjelaskan berbagai alternatif yang dapat ditempuh berikut implikasi 
hukum yang ada. Sebab tanpa didahului oleh pemahaman itu, pastinya yang 
terjadi bukanlah memberikan alternatif melainkan 'menjerumuskan'. 

Lagi-lagi karena hakim dapat berperan sebagai mediator dalam sistem 

"court-annexed", maka timbul rasa khawatir di kalangan mereka, bahwa apabila 
suatu saat nanti peran mediator yang lebih dominan dan lebih sering 

dipraktekkan maka akan terjadi erosi pada peran mereka sebagai hakim. Skill 
dan keahlian hakim yang berkembang selama berabad-abad dan juga hal-hal 
mereka yang selama ini mereka tekuni dan pelajari, seakan sia-sia. 

Tak usah jauh-jauh, di indonesia sendiri yang tahap mediasinya masih di 
tataran permulaan seorang hakim, pernah mengungkapkan kegusarannya 
dengan memprotes, bahwa waktu yang dialokasi oleh hakim untuk menangani 
mediasi telah mengurangi waktu mereka untuk menyelesaikan kasus perkara 
di pengadilan. Padahal tugas utama hakim memeriksa dan memutus perkara. 
Dengan ungkapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hakim di Indonesia 
masih berpendapat bahwa tugas utama hakim adalah memeriksa dan memutus 
perkara, sedangkan peran menangani mediasi tugas tambahan belaka. Dengan 
ungkapan lain seperti yang acapkali dinyatakan oleh Bagir Manan, Ketua 
MARI, hakim seyogyanya memutus dan bukan menyelesaikan perkara. 

Oleh sebab itu sekali lagi harus digarisbawahi, bahwa seperti di Amerika 
Serikat sendiri, mediasi dan ADR harus dibaca sebagai tidak dimaksudkan 
menggantikan proses peradilan. Betapapun proses pengadilan memiliki suatu 

derajat skill, kepastian, kecanggihan dan teknik analitik yang sangat tinggi 
dibanding modus yang Iain. Lagi pula lembaga pengadilan sendiri adalah 
institusi publik yang memang diciptakan oleh negara sebagai sarana 
menerapkan hukum positif, untuk menjatuhkan sanksi, menjatuhkan penjara 
berupa pidana mereka yang melakukan perbuatan pidana, menghukum yang 
salah pada hukum perdata' dan mengkompensasi ganti-rugi yang dirugikan. 
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Selain itu pengadilan juga mengeluarkan suatu 'judgement", penafsir akhir siapa 
yang benar menurut hukum, siapa yang salah menurut hukum, yang dengan 
demikian menguji, menafsir, dan menerapkan ketentuan hukum pada kasus 
demi kasus. Sedangkan ADR termasuk mediasi—tanpa mengurangi arti 
pentingnya pengadilan adalah komplemen atau pelengkap yang memberikan 
alternatif sesuai dengan bentuk dan proses penyelesaian yang diinginkan oleh 
para pihak atau masyarakat.  

Tidak saja para hakim yang mengkhawatirkan trend ini, para lawyer pun, 
khususnya yang kurang memahami ADR dan mediasi akan cenderung tidak 

memperkenalkan mekanisme tersebut bahkan men-"discourage" 
penggunaannya.  

Oleh sebab dalam rangka mencegah dan mengantisipasi hambatan di 
atas itulah maka Pengadilan Federal Amerika Serikat sampai membentuk 
semacam ADR project guna menjaga agar tujuan semula yang positif, tidak 
dikacaukan oleh ekses dan oknum. Secara strategis digalang semacam 
pemahaman yang benar pada para hakim, masyarakat advokat (lawyers) bahwa: 

a) Memperkenalkan ADR di jalur pengadilan adalah semata demi 
kepentingan masyarakat, khususnya para pencari keadilan; 

b) Memperkenalkan manfaat dan mengarahkan agar baik para pihak  
maupun para pengacaranya secara sungguh-sungguh dengan 'itikad 
baik' menerapkan mekanisme ADR; 

c) Menciptakan mekanisme kualitas kontrol yang ketat terhadap proses 
ADR sendiri. 

 
Mengambil manfaat dari pengalaman mereka, mungkin kita dapat lebih 

berhati-hati, untuk tidak secara instan mencontek begitu saja tanpa 
mengadakan studi untuk menyiapkan langkah-langkah persiapan, seperti 
pelatihan dan pendidikan yang memadai, tanpa menyiapkan infrastruktur 
kualitas kontrol, dan tanpa strategi untuk mengadakan perencanaan yang 

bersifat 'sustainable'. Sehingga perubahan yang terjadi betul-betul mendasar dan 
mengarah ke situasi yang lebih baik, dan bukannya bak "hujan semusim". 
Apalagi bila mengingat sifat pembuat kebijakan di negara-negara berkembang 
kebanyakan `ingin cepat menuai hasil', suatu karakter peniru dan pengambil 
manfaat tanpa mau bersusah menyelami terlebih dulu akan bagaimana 
seandainya kita harus melakukan transplantasi tersebut. Setidaknya mencegah 

terjadi suatu gambaran yang myopic alias berpandangan sempit dan melihat ke 
cakrawala jauh di depan. 
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5. STRATEGI YANG DITEMPUH OLEH KANADA 

Dalam salah satu sesi yang digelar di konferensi itu, narasumber dari 
Kanada, seorang hakim yang rupawan Helene Kovachich membeberkan 
pengalaman Kanada menyikapi masuknya ADR dalam prosedur peradilan 
mereka. Ia mengungkapkan adalah tidak mudah menerima kehadiran ADR 

dalam judicial sistem mereka. Hakim Kanada dalam sistem hukum yang 

sebagian juga terpengaruh oleh tradisi civil law, menempatkan posisi hakim 
sangat berkuasa. Hakim berada menjadi pusaat dari seluruh proses peradilan, 
dan dengan demikian terdapat anggapan bahwa: 

a) Hakim memiliki kekuasaan yang menentukan; 
b) Hakim menguasai dengan baik pemahaman tentang hukum dan 

perundangan berikut penyelesaian kasus-kasusnya; 
c) Hakim berwenang memberikan judgment keberpihakan tentang 

siapa yang benar dan siapa yang salah; 
d) Hakim menduduki posisi dan statusnya melalui proses seleksi yang 

ketat, oleh sebab itu ia credible, professional, dan trust-worthy. 
 
Untuk semua atribut tersebut makanya seorang hakim memiliki status 

tertentu di masyarakat, dan oleh karenanya ketika terjadi perubahan 
fundamental sistem yang ia kendalikan, dengan masuknya ADR arena ini, 
reaksi pertama mereka dapat dipastikan, menolak atau sedikitnya curiga. Ibarat 
sebuah wilayah yang kental diwarnai hal yang Iegalistik dengan decorum yang 
sakral, kini dengan ADR menjadi seperti warna yang kelunturan, cair dengan 

hal hal yang mundane dan commonplace, tidak pekat dan solid. la menjadi 
hibrida.  

Pertanyaan yang muncul adalah apakah para penyelenggara ADR akan 
sekualifikasi dengan para hakim yang ada? Atau apakah dengan demikian 
ekspektasi masyarakat akan proses peradilan akan menjadi menurun atau 
bertambah? Mungkin kita harus waspada, bahwa masuknya ADR di satu sisi 
bisa mengubah ekspektasi publik bisa secara positif, bahwa proses dan hasil 
penyelesaian itu dapat dipilih. Kendali, kontrol otonomi dari para pihak pun 
dapat ditentukan sendiri. Tentunya banyak pilihan dan kembalinya otonomi 
akan dapat disyukuri para pihak. Tapi di sisi Iain, negatifnya bahwa bila kita 
tidak hati-hati, khususnya bila hakim bertindak sebagai mediator, akan dapat 
melahirkan kebingungan di kalangan para pihak. Citra akan kewibawaan 
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hakim, dan juga kewibawaan pengadilan, yang mana putusannya melahirkan 
hormat untuk ditaati, akan terbilas luntur. Betapa tidak ia yang biasanya 
menjatuhkan putusan, yang mendominasi proses, dan tidak dapat disimpangi, 
kini harus menyerahkan sebagian besar kewenangannya dalam memutus, 
dengan mempersilahkan para pihak menentukan sendiri apa solusi yang 
diingininya. Tidak saja menyerahkan kewenangan tersebut tetapi bahkan 
mendorong para pihak memberdayakan para pihak untuk membuat keputusan 
sendiri. Proses mana memerlukan suatu keterlibatan yang cukup dari hakim 
yang bertindak sebagai mediator untuk 'mengajari' para pihak tersebut. 

Sementara itu proses untuk menegakkan harapan ADR, sekalipun di 

Kanada yang memperkenalkan court-annexed mediation di tahun 1999, bukanlah 
otomatis mulus tanpa rintangan. Hakim Helene yang sejak awal mendukung 
program mengakui bahwa di awal, ia sama sekali tidak optimis. Hampir semua 
hakim seniornya menganggap program itu masuk dan malah akan menodai 
keanggunan sistem peradilan yang ada. Dibutuhkan sebuah pilot program 
selama 3 (tiga) tahun untuk membuat 1000 (seribu) hakim di Kanada sadar 
akan manfaat ADR. Dengan fokus utama di kasus-kasus perdata dan kasus 

keluarga (family law) maka hakim mulai menerapkan mediasi. Dimana setelah 
itu pengadilan-pengadilan menangani kasus secara mediasi dan juga secara 
ajudikasi. 

Dalam rangka memberdayakan mediasi itulah maka persepsi masyarakat 
mulai berkembang atau dapat dikata bergeser. Hakim kini dipersepsikan 
menjalani 3 fungsi, sebagai pemutus perkara, sebagai mediator, dan sebagai 

fasilitator agen. Konsep yang terakhir in digunakan bila hakim me-refer kepada 
mediator di hakim. Diversifikasi peran ini di satu sisi juga memberatkan para 
hakim yang selma ini-dalam bilangan dekade, hanya terkonsentrasi untuk 
menjalankan peranannya sebagai pemutus. Menurut beliau, sangatlah tidak 
mudah mendobrak pemikiran konvensional para hakim, khususnya mengubah 
pola yang berabad diyakini sebagai satu yang terbaik. Pola mana menurut 
beliau hanya dapat didobrak bila masyarakatlah yang meminta, masyarakatlah 
yang mendorong ke arah sana. Untuk sejenak dalam tahun-tahun pertama 

hampir dapat dikata court-annexed tersebut tampak diminati. Oleh sebab itu 
strategi yang diambil memobilisasi dulu sisi kebutuhan/demand publik, dan 
bukan mulai dari sisi hakim kemudian merangkul media dan press, yang akan 
mulai bertindak sebagai corong dari ide tentang manfaat dari ADR. Press 

secara terus menerus dan bertahap, secara strategik mengubah 'mind-set' publik. 
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Tujuannya mendorong publik untuk datang ke pengadilan bukan untuk 
berlitigasi, namun untuk meminta perkaranya dimediasi. Dengan membentuk 

kebutuhan ini, memaksa para hakim mengupayakan memberikan ̀ performance' 

seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama Helene juga merangkul Blue 

Ribbon Committee-asosiasi para eksekutif swasta, yang mewakili sektor usaha dan 
dunia bisnis. Pendekatan-pendekatan ini merupakan suatu strategi yang sangat 
efektif menuju pada terjadinya perubahan, dengan mengacu hukum ekonomi, 
adanya permintaan dan kebutuhan memaksa termasuk di pengadilan. 

Perlu diingat bahwa mediasi dapat pula diperoleh 'pre-trial' dan 'on trial'. 

konteks masuk jalur pengadilanlah-court annexed ADR, reformasi peran hakim 

diperlukan. Kini, memasuki tahun ke-6 diberlakukannya court-annexed 

mediation di Kanada, hampir dapat dikata tingkat keberhasilan (success rate) 
Kanada mencapai 80%, demikian kata Helene. Seperti diungkapkan di atas, 
bahwa proses transformasi hakim menjadi mediator tentu tidak mudah. 
Ditambahkan pula oleh beliau bahwa cakupan transformasi tersebut saja pada 
hal-hal yang teknis dan pengetahuan, melainkan pada upaya penegakan 
profesionalisme, meliputi penyadaran atas etik dan kepekaan atas hadirnya 

konflik kepentingan (conflict of interest). Hal-hal yang tersebut terakhir yang 
menurut beliau memakan waktu untuk disiapkan dan dipastikan. Sebagai 
contoh, adalah benar bahwa hakim yang menangani perkara tidak boleh untuk 
kasus yang sama bertindak sebagai mediator. Namun seorang hakim dapat saja 
dalam satu hari yang sama menjalankan peran sekaligus, yakni sebagai 
mediator dan sebagai hakim, masing-masing untuk perkara yang berbeda. 
Dalam hal demikian, maka barangkali masalah pengelolaan prinsip 
kerahasiaan, prinsip kemandirian dan pembedaan antara ajudikasi dengan 

mediasi (Chinese wall), masalah etik menjadi pekerjaan rumah yang bersifat pro-

kondisional sebelum court-annexed mediasi dapat dilakukan secara benar. Jadi 
perubahan peran antara menjadi hakim kemudian menjadi mediator akan 
benar-benar dihayati. Dengan harapan agar tidak terjadi kerancuan peran yang 
mempengaruhi secara negative performa peran masing-masing. 
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Dalam rangka tujuan di atas maka program pelatihan dan pendidikan, 

para mediator termasuk hakim yang akan berperan 'court-annexed mediation' 
dikonsentrasikan pada: 

1) Bagaimana membangun kepercayaan (trust);  
2) Memahami etika profesional mediator;  

3) Pendalaman intuisi/reflectivity;  
4) Penguasaan seluruh proses;  
5) Kemampuan berkomunikasi. 
 
Dengan kata lain tanpa terlebih dahulu menguasai kelima hal ini, akan 

tidak mudah mengharapkan mediasi dapat berproses secara penuh integritas. 

Oleh sebab terdapat studi eksploratif yang cukup intensif tentang ruang 
lingkup untuk profesi-profesi ADR termasuk neutral, mengingat kebanyakan 
fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh para sementara profesi advokat memiliki 
kode etiknya sendiri. Banyak juga kritik yang mengatakan bahwa mediasi, 
arbitrasi, serta bentukan Iain dari ADR, cuma memberi Iahan para lawyer, alias 
dimonopoli oleh mereka. Tampaknya memang tidak dapat dihindari bahwa 
sepanjang masih mengenai sengketa atau perkara, maka akan menjadi porsi 
mereka, sekalipun medianya, prosesnya, Serta hasilnya berbeda. 

6. BEBERAPA TEMUAN DARI RISET DAN SURVEY 

Hal menarik dari konferensi tersebut adalah bahwa kita tidak saja 
memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang ADR, khususnya mediasi 

dan court-connected mediation, juga memperoleh aspek komparatif dari praktek 
berbagai negara, karena pembicara maupun narasumber yang ditampilkan 
memang dari berbagai negara, juga Kita memperoleh gambaran empiris 
tentang kenyataan yang terjadi. Dengan demikian pendekatan yang disajikan 
tidak saja normative juga empirik. Berbagai hasil studi, riset maupun survei 
juga ditampilkan. Anehnya bahwa kelas-kelas yang menyajikan hasil-hasil survei 
ternyata sangat diminati, dan mampu menyedot hadirin hingga kelas menjadi 
penuh sesak, bahkan sampai kekurangan oksigen. Tentu saja eksposisi hasil-
hasil studi tidak saja dibatasi dengan materi yang dibawakan pada masa 
konferensi berlangsung, melainkan juga para hadirin dapat mengakses berbagai 
hasil studi yang sempat disajikan pada saat yang sangat terbatas tersebut, 
melalui internet. 
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Sebagai contoh dari sekian banyak studi, perlu disimak studi mengenai 

"Court-Ordered Civil Case Mediation in North-Carolina: An Evaluation of its Effects", 

yang dilakukan oleh Institute of Government University of Chapel Hill, untuk 
kasus-kasus perdata yang bernilai di atas $10.000. Karena penelitian ini 
dilakukan di tahun 1995, dan sifat penggunaan mediasi masih dalam tahap 
himbauan, maka disini peneliti mencoba mengukur. 

1. Hasil dari kasus yang dimediasi; 
2. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus 
3. dengan mediasi;  
4. Bagaimana bila hakim yang bertindak sebagai mediator; 
5. Derajat kepuasa para pihak; 
6. Penilaian waktu dan biaya dari para bersengketa; 
7. Kepatuhan para puhak pada keputusan atau hasil mediasi 

8. (consent judgment); dan  
9. Sikap para pengacara maupun advokat terhadap mediasi. 

Secara ringkas, riset ini menunjukkan bahwa secara relatif penyelesaian 
dengan mediasi mengirit sampai rata-rata 7 minggu, dibandingkan dengan rata-
rata proses litigasi. Perlu dicatat bahwa riset ini dilakukan 2 tahun setelah court-
connected mediation diperkenalkan di North Carolina. Selanjutnya pula 
bahwa para pihak rata-rata menyatakan dapat menghemat biaya dengan cara 
mediasi ini. Sekalipun kebanyakan para pihak didampingi oleh pengacara, 
mereka menyatakan bahwa ongkos pengacara proses mediasi relative murah 
dari melakukan Iitigasi. Namun tampaknya level kepuasan dan fairness dari 
mediasi dan Iitigasi berbeda secara signifikan. Suatu hal yang perlu dicermati 
terdapat kemungkinan bahwa jasa mediasi yang dilakukan memang belum 
sempurna betul, mengingat baru diperkenalkan 2 tahun terakhir. Sementara 
di Kanada sendiri dapat dibilang jumlah kasus yang dimediasi dalam 2 tahun 

diawalinya court-annexed mediation masih sangat minim. 

Dibandingkan dengan hasil riset yang oleh Administrative Conference of the 

United States, 1995, mengenai "Assessment of the Mediation Program of the U.S. 

District Court for the District of Columbia", dengan sampel 325 advokat, 31 pihak 
yang bersengketa, 65 mediator. Hasilnya di kalangan para advokat hanya 
28,7% yang sangat puas dengan penyelesaian dengan Cara mediasi, dan 32,4% 
dari advokat tersebut menyatakan tidak puas. Padahal dari kalangan para 
pengguna mediasi, 63% menyatakan puas dengan hasil penyelesaiannya 

(settlement). Bila Kita kaji secara teliti, hasil ini sudah dapat diduga sebab 
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pengacara atau advokat pasti mengukur dari apa yang didapat kliennya bila 
sengketanya diselesaikan dengan mediasi, yang berprinsip win-win. Dalam 
proses litigasi, bila posisi dari segi hukumnya kuat maka pihak tersebut pastinya 

"chance" menang dan di dalam sistem peradilan yang telah canggih tersebut, 

maka si pemenang akan mendapat semua dari nilai yang disengketakan (the 

winner takes all). 

Sementara itu menjawab pertanyaan seberapa jauh mediasi dapat 
membantu mengurangi yang dikeluarkan oleh para pihak, 41,6% dari 
pengacara merasa tidak sependapat. Namun bila ditanya apakah para 
pengacara tersebut puas dengan adanya program mediasi yang ada pada waktu 
itu di-refer atau dianjurkan oleh pengadilan, 65,6% merasa puas dengan 
hadirnya forum mediasi tersebut. 

Penelitian longitudinal adalah yang dilakukan selama 23 bulan sejak 
diperkenalkannya Court Connected Mediation di Pengadilan Ottawa dan 
Pengadilan Toronto; oleh Robert G. Hann dan Carl Baar Ontario Ministry of 
the Attorney General pada tahun 2001, mengenai “Evaluation of Ontario 
Mandatory Mediation Program: Final Report – the First 23 Months”. Riset 
ini mengkhususkan pada perkara-perkara perdata, dan seperti masalah dalam 
penelitian pertama di atas, juga mengukur lamanya mediasi; biaya yang 
ditanggung para pihak, kepuasan terhadap prosesnya; dan rasa fairness yang 
dapat diperoleh dari mediasi. Bila dibandingkan dengan perkara-perkara yang 
dilitigasikan, maka perkara yang menempuh jalur mediasi relatif lebih singkat 
diselesaikannya. Sejumlah 85% dari pencari keadilan di Ottawa dan Ontario 
setuju bahwa mediasi memberikan dampak positif khususnya menekan biaya 
berperkara. Demikian pula tampaknya yang dirasa oleh para pengacara baik di 
Toronto maupun Ottawa, masing-masing dengan rincian 78% dan 80%, 
mengatakan demikian. Dari sekian banyak kasus yang diselesaikan dengan cara 
mediasi, 38% kasus terbukti menghemat biaya sebesar $ 10,000; Sementara itu 
derajat kepuasan para pihak yang bersengketa tampaknya lebih tinggi di Ottawa 
daripada di Toronto, merasa puas dengan proses mediasi. Menarik diamati 
bahwa di sini para pengacara pun berpendapat yang sama. Dalam arti bahwa 
lebih dari setengahnya merasa puas dengan proses mediasi. Dari segi derajat 

‘fairness’, para pihak bersengeta sebanyak 41% merasa bahwa penyelesaian 

dengan mediasi cukup menjamin adanya ‘fairness’. 

Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan perburuhan, sebuah riset 

yang dilakukan oleh National Center for State Courts pada tahun 2000, tentang 
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“Report on Workers’ Compensation Mediation Program of the Supreme Court of 
Appelas of West Virginia”, mencoba untuk mengukur efektivitas mediasi dalam 
penyelesaian kompensasi buruh di tingkat banding. Jumlah sampel yang 
diambil dari 2020 kasus tentang topik di atas, adalah 862 kasus. Sedangkan 
yang diukur adalah lama penyelesaian dan juga derajat kepuasan para pihak. 
Perlu diingat riset ini dilakukan di dalam setting bahwa program mediasi 
dimandatkan oleh pengadilan, bebas biaya. Hasil riset menunjukkan bahwa 
73% dari para pengacara/advokat merasa puas dengan hasil dari mediasi, 
dengan rincian 27% menyatakan sangat puas, dan 46% merasa cukup puas. 

Konsep kepuasan dalam penelitian diukur dari adanya unsur ‘good faith’, dan 
adakah mediator benarr-benar berfungsi untuk memfasilitas negosiasi pada 
kedua belah pihak. Perlu digarisbawahi bahwa kepuasan tidak dilihat dari hasil 
mediasi itu sendiri. Jadi kriteria kepuasan disini dibatasi pada proses, itu pun 
hanya pada hadirnya itikad baik dan berfungsi sebagai fasilitator atau tidaknya 
si mediator. Selain itu hasil riset ini juga menunjukkan bahwa terjadi efisiensi 
waktu sekitar 50% dari kalau proses yang diambil adalah litigasi. 

Sebuah riset dalam konteks kepailitan oleh Federal Judicial Center di 1988 
dengan fokus “Alternative Dispute Resolution in a Bankruptcy Court: The 
Mediation Program in the South District of California.” Riset ini mencoba 
untuk menjajaki sejauh mana mediasi dapat dimanfaatkan bagi penanganan 
kepailitan. Sesuatu yang menurut banyak pakar dan pihak di Indonesia 
dianggap sebagai suatu yang tak mungkin, sebab konon kata mereka hukum 
kepailitan itu hukum publik. Metodologinya adalah dengan meng-interview 
para hakim, panitera, mediator dan pengacara, dan juga mempelajari semua 
kasus kepailitan yang diajukan ke mediasi selama lebih dari 15 bulan. Dengan 
sampel 80 kasus. Variabel yang diteliti meliputi opini para hakim, mediator, 
dan pengacara tentang seberapa jauh program mediasi dapat mengatasi 
penanganan kepailitan secara positif, dan apakah mediasi dapat menghemat 
biaya para pihak yang bersengketa. Perlu diingat bahwa program mediasi 

perkara kepailitan bersifat voluntary, dan direfer oleh para hakim untuk 

dimediasikan. Para mediator volunteer yang berasal dari pengacara yang 
berpengalaman menangani perkara kepailitan, yang kebanyakan memperoleh 
training mediasi, dan mereka ditunjuk oleh pengacara dari kedua belah pihak, 
dari para kreditur dan dari debitur. Temuan riset adalah bahwa pengacara 
meyakini bahwa dengan memilih mediasi maka para pihak menghemat waktu 
dan juga biaya. Walaupun menurut mereka, pada tahap ini mediasi hanya tepat 
untuk kasus kepailitan yang menyangkut nilai yang kecil. 
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Namun Anne M. Burr, Marc Abrams, pengacara kepailitan di United 

States Bankruptcy Court, dan Honorary Elizabeth S. Stong, Cecilia Moris, hakim 

dari United States Bankruptcy Court, New York dalam sesinya mengenai 
"Mediating the Case with Companies in Bankruptcy", menerangkan 
bagaimana secara gradual mediasi dan arbitrasi ternyata dapat juga mengatasi 
berbagai kasus kepailitan. Memang dalam sesi ini apa yang disikapi oleh banyak 
pakar dan hakim di Indonesia juga sama dengan para hakim di Amerika Serikat 
tahun l995-an, ' dimana mereka menolak diundangkannya draft peraturan 

tentang Bankruptcy Court-Annexed Mediation, mengingat kompleksitasnya dan 

bukan Karena nature-nya bahwa perkara itu dapat dimediasikan. 

Adalah Kongres yang merekomendasikan ADR sebagai suatu mekanisme 

manajemen perkara undang~undang yang disebut sebagai Civil justice Reform 

Act (l990) (selanjutnya disebut dengan CJRA). Di Pasal 103-nya dikatakan 

bahwa: "...District Courts to formulate plans which 'may include .... authorization to 

refer appropriate cases to alternative Dispute resolution programs, including mediation, 
mistrial, and summary jury trial" Namun di sisi yang lain mediasi disinggung di 

Bankruptcy Rule 9019. Oleh sebab itu bila ditanya dari mana dasar hukum 
mediasi digunakan di pengadilan kepailitan adalah dari undang-undang, 
ketentuan hukum acara, dan kewenangan pengadilan yang tersirat.  

Program Bankruptcy Court~Annexed Mediation yang pertama di Amerika 

Serikat diperkenalkan di Southern District of California. di 1986, yang kemudian 
disusul dengan 7 district lainnya yang juga menerapkan program yang sama. 
Pada perkara-perkara kepailitan khususnya, mediasi digunakan untuk 
memfasilitasi penyelesaian, seperti misalnya mediator mengklarifikasi masalah 
yang disengketakan, menampilkan poin-poin yang merujuk kekuatan dan 
kelemahan masing-masing untuk tujuan menggiring kedua pihak menuju suatu 
titik penyelesaian solusi yang disepakati bersama. Sekalipun dewasa ini 
kecenderungan untuk memberdayakan mediasi perkara-perkara kepailitan 
makin meluas di seantero Amerika Serikat, namun bahwa masih banyak 
pengadilan yang masih 'belum berani'. Salah satu alasannya bahwa untuk 
perkara kepailitan dibutuhkan suatu kualifikasi mediator yang agak lebih.  

Sebagai contoh di Southern California District Court, seseorang baru dapat 
bertindak sebagai mediator untuk kasus kepailitan bila ia seorang pengacara 
yang memiliki ijin praktek baik di pengadilan negara bagian California, 
maupun ijin praktek pengadilan federal di Southern District. Si pengacara 
tersebut sedikitnya pernah berpraktek selama minimum 4 tahun dan tercatat 
menangani 3 perkara kepailitan sebagai pengacara utamanya. Khususnya di 
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sistem California, mediator untuk perkara kepailitan memerlukan pendidikan 
formal mediasi. Karena diasumsikan bahwa seorang pengacara yang handal 
pasti menguasai negosiasi, dan yang utama memahami sengketa yang 
dihadapinya. Uniknya negara-negara bagian Iainnya terkadang malah 
mensyaratkan bahwa mediator haruslah pengacara. Keunikan lain di Southern 
District of California ini, si mediator untuk perkara kepailitan tidak menerima 
bayaran. Mungkin Karena tidak diinginkan mengurangi budel pailit. Namun 
di sistem-sistem Iain, bila toh mediatornya dibayar itupun harus keluar dari 
dana masing-masing pihak yang disepakati, dan bukan dari budel pailit. Kalau 
terpaksa pun maka seandainya dari budel pailit, maka keputusan membayar 
mediator harus mendapat persetujuan dari hakim, atau hakim pengawas kalau 
itu terjadi di Indonesia. 

7. BAGAIMANA INDONESIA? 

Hampir setiap negara memperkenalkan ADR jalur pengadilan masing-
masing. Namun perlu diingat bahwa motivasi yang mendasari mediasi jalur 
pengadilan di tiap negara pastinya lain-lain. Indonesia mengklaim 
mempersiapkan lama rencana tersebut, dan per November 2003 dikeluarkan 
Perma 2/2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, setelah terlebih 

membelajarinya dari Singapore Mediation Center. Apabila Amerika sangat keras 
berupaya untuk mengatasi dan membatasi kemungkinan ekses seperti yang 
diulas di atas, maka Mahkamah Agung Kita mengeluarkan Perma tersebut, 
dengan tujuan yang khusus, agar mengurangi perkara yang tertunggak di MA. 
Sekalipun proses penyiapan para mediator-hakim diserahkan penanganannya 
NGO seperti Pusat mediasi Nasional dan IICT, namun yang mereka mampu 
lakukan adalah bak menangani sebutir pasir di atas pegunungan yang tak 
sempat terambah. Belum lagi phenomena yang mewarnai manusia yang dalam 
hal ini para pihak yang terkait dengan Sistem peradilan pada umumnya. Seperti 
biasa para hakim masih sangat keras berpegang pada prinsip-prinsip yang ia 
pegang. Di tahap awal ini banyak muncul skeptisme, yang menyatakan bahwa 
bagaimanapun phenomena ADR ini cuma musim-musiman. Sekalipun Perma 
tersebut mewajibkan bahwa hakim terlebih dahulu memediasikan setiap 
perkara yang masuk ke pengadilan, kenyataannya untuk wilayah, keadaan ini 
menjadi lebih bermasalah karena masyarakat pada umumnya masih sangat 
awam akan kehadiran mediasi.  

Masih belum ada data tentang bagaimana reseptif masyarakat terhadap 
solusi baik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberdayakan 
ADR di dalam proses pengadilan. 
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Upaya untuk memotret apa yang terjadi atau perkembangan yang dapat 
ditandai yang dipengaruhi oleh hadirnya Perma tersebut? Adakah manfaatnya 
bagi para pencari keadilan? Adakah alternative ini diminati? Efektifkah ia? 
Kalau tidak apa yang menyebabkannya? Masih sebegitu banyak pertanyaan 
yang belum terjawab, sehingga Kita pun belum mempunyai gambaran tentang 
masalah-masalah yang baik potensial maupun aktual. Seseorang harus mulai 
meneliti. 

Memang di depan Kita masih banyak pekerjaan rumah. Tidak saja untuk 
pendukung ADR, untuk NGO, para pemerhati ADR, namun juga PR buat 
Mahkamah Agung sendiri. **1 

Jakarta, 11 Juni 2004 

 

Sumber: Newsletter No. 57/ Juni, “Oleh-oleh dari Big Apple”, 
 Penerbit PPH, 2004 
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