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Kata Pengantar 

rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di singkat PNPM Mandiri 
Perdesaan, menerapkan ketentuan OPEN MENU.   Penerapan   open menu  ini   bertujuan 
agar program atau kegiatan yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat 

desa.  Salah  satu  kebutuhan masyarakat  adalah  upaya penanganan  dan penyelesaian  sengketa 
yang mengemuka sebagai akibat dari pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan.   Program 
PNPM Mandiri Perdesaan berpotensi menjadi pemicu  sengketa  karena PNPM Mandiri Perdesaan 
merupakan    sumber daya  yang  terbatas.   PNPM Mandiri Perdesaan dikatakan  sebagai  sumber 
daya karena PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan akses baik  sumber daya manusia maupun 
sumber  daya  finansial  bagi  masyarakat  perdesaan.  Konsekuensi  logis    dari  keterbatasan 
sumberdaya  adalah potensi munculnya  perbedaan kepentingan atau tujuan dalam pengelolaan  
sumber   daya. Perbedaan ini  dapat memunculkan   sengketa baik antar individu, individu dengan 
kelompok masyarakat, maupun  antar  kelompok masyarakat.     Apalagi mekanisme pengusulan 
kegiatan  dilakukan  dengan  kompetisi  berdasarkan  skala  prioritas    sehingga    pihak‐pihak  yang 
belum  terakomodasi  kepentingannya    dapat    mempermasalahkan    penetapan    tersebut. 
Dampaknya   dapat  terjadi  sengketa   di masyarakat  sehingga   menghambat   pelaksanaan   dan 
capaian program. Setiap   sengketa menghendaki mekanisme penyelesaian agar   sengketa yang 
terjadi  tidak berlarut‐larut dan berkelanjutan.   
  
Sengketa  yang  terjadi dapat memiliki dimensi hukum maupun dimensi politik,  sosial, ekonomi,  
dan kultural.     Setiap  jenis  sengketa  tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda‐
beda bergantung pada penyebab atau sumber  sengketa.  Sengketa yang berdimensi hukum dan 
berpotensi menimbulkan permasalahan  hukum maka   membutuhkan   mekanisme penyelesaian 
melalui  prosedur  hukum  maupun  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Dalam  konteks  program 
PNPM Mandiri Perdesaan,    masalah hukum dapat muncul  ke permukaan karena hampir seluruh 
kegiatan‐kegiatan    PNPM  Mandiri  Perdesaan  mempunyai  implikasi    hukum  baik  bagi  pelaku 
maupun pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan pelaku.  
 
Pada dasarnya penyelesaian  permasalahan dalam pelakanaan program PNPM Mandiri Perdesaan  
dapat diselesaikan melalui dan oleh masyarakat itu sendiri dengan mempergunakan  mekanisme 
lokal yang ada (local wisdom).   Namun demikian, mekanisme penyelesaian  lokal yang ada   perlu 
direaktualisasikan    kembali  agar    penyelesaian  permasalahan  yang  ada  akan    menghasilkan 
keadilan yang substantif.   Keadilan substantif   akan  terwujud karena   mekanisme penyelesaian 
tersebut bersumber pada  nilai‐nilai dan norma‐norma sosial budaya masyarakat setempat.  
  
Oleh karena itu, masyarakat dan  pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan  Program PNPM 
Mandiri  Perdesaan    perlu  diberikan  pemahaman‐pemahaman  dasar   mengenai      varian‐varian 
(model‐model) mekanisme penyelesaian sengketa.     Pemahaman dasar  ini perlu diberikan   agar  
masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dapat  meningkat  kemampuannya  untuk  
mempergunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.    
 
Berdasarkan  pemikiran  di  atas        agar  dapat   menjawab  kebutuhan masyarakat maka modul 
pegangan ini dibagi menjadi 2 (dua) , yaitu: 

1. Modul    Pertama  :  Pelatihan  Dasar   mengenai  Sengketa  dan Mekanisme  Penyelesaian 
Sengketa 
Modul    pertama    dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman,  keterampilan,  dan 
pengalaman  belajar  kepada  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan    lain  dalam  
melakukan  upaya    penyelesaian  sengketa    dan  upaya  mengembangkan  mekanisme 
penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.  

2. Modul  Kedua: Pelatihan Lanjutan  mengenai Pendampingan Hukum 

P



Modul    kedua  dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman,  keterampilan,  dan 
pengalaman  belajar  kepada  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lain  dalam 
melakukan pendampingan hukum    terkait penyelesaian  sengketa hukum yang dihadapi 
dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.  

 
Kedua modul pegangan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas 
masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lain  dengan  potensi  yang  dimilikinya  dalam 
melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan.   
 
Selain itu, kedua modul pegangan  ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dan 
dipergunakan  oleh    masyarakat        dan    pemangku  kepentingan  lain      yang  terkait  dalam 
pelaksanaan  program  PNPM Mandiri  Perdesaan  sehingga  dapat  meningkatkan    capaian  dan 
kualitas   program.   
 
    
Jakarta, Desember  2010 
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1. PENDAHULUAN  
 
1.1. Pengantar  
 

erbeda, bersengketa, dan berkonflik merupakan 3 (tiga) 
situasi  yang  berbeda.    Berbeda  adalah  situasi  alamiah 
yang  terjadi  karena  kodrat  manusia.  Sementara, 

bersengketa merupakan situasi  persaingan antara 2 (dua) atau 
lebih orang atau kelompok yang ingin meletakkan haknya atas 
suatu kepentingan.  Sedangkan konflik merupakan situasi yang 
menunjukkan  adanya  praktik‐praktik  penghilangan  hak 
seseorang  atau  lebih  dan  atau  kelompok  atas  suatu 
kepentingan  (Ichsan Malik,et.al, 2oo3).   Dengan demikian,  sengketa atau konflik   dapat  terjadi 
apabila   terdapat   paling sedikit dua pihak yang merasa tujuannya     saling bertentangan (Simon 
fisher, et.al, 2000),   keterbatasan mengakses sumber daya (Ichsan Malik,et.al, 2oo3),   atau   nilai  
dan status kekuasaan (Lewis Coser dalam Reina Neufeldt, 2002).   
 
Menurut  Simon  Fisher,  et.al  (2000)    konflik  disebabkan  oleh  adanya    polarisasi  di  antara 
kelompok  yang  berbeda,  kebutuhan  dasar  manusia  yang  tidak  terpenuhi,  identitas  yang 
terancam,   ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda,  
dan masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang  mengemuka akibat masalah sosial, budaya, 
dan ekonomi.  
 
Secara  sosiologis  konflik  atau  sengketa  merupakan  fenomena  sosial  yang    melekat  pada 
kehidupan bermasyarakat ketika mereka menjalin relasi sosial satu dengan yang lain.  Oleh karena 
itu, tidak ada kehidupan bermasyarakat yang dapat menghindari konflik atau  sengketa. Dengan 
kata  lain,    dapat  dikatakan  konflik    atau  sengkata  dalam  kehidupan  sosial merupakan  sebuah 
keniscayaan yang  tidak dapat ditawar.   Artinya   konflik atau sengketa     merupakan bagian dari 
kehidupan sosial masyarakat.     
 
Sedangkan  secara  psikologis,  konflik  atau  sengketa  merupakan  refleksi  dari  kondisi  psikis 
manusia dalam kerangka interaksi manusia yang dipengaruhi oleh ego dan superego setiap setiap 
individu.   Oleh karena setiap manusia memiliki ego dan superego maka manusia pasti berkonflik 
atau sengketa (Ichsan Malik,et.al, 2oo3).  Dalam hal ini, Ichsan Malik, et.al., (2003)   menyatakan 
bahwa konflik atau sengketa selalu memiliki 2 (dua) sisi, yakni ancaman atau bahaya dan peluang 
atau  kesempatan  atau  memiliki  sisi  negatif  atau  sisi  negatif.  Apabila    konflik  atau  sengketa 
dikelola  akan  menciptakan  perubahan.  Konflik  atau  sengketa  dapat  mengubah  pemahaman 
seseorang  terhadap  sesamanya.    Konflik  atau  sengketa  dapat  pula  mendorong  manusia 
melakukan  sumber  daya  menggunakan  cara‐cara  baru.    Lebih  jauh,  konflik  juga  membawa 
manusia pada klarifikasi pilihan‐pilihan dan kekuatan untuk  mencari penyelesaiannya.  
 
Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan   tidak     berada dalam ruang   hampa,   melainkan 
berada dalam ruang sosial   masyarakat yang saling berinteraksi   dan memiliki kepentingan yang 
berbeda‐beda.    Program  PNPM Mandiri  Perdesaan  pada  dasarnya  adalah  sumber  daya    yang 
dapat  dipergunakan  sebagai  sarana  mencapai  masyarakat  yang  berdaya,  sejahtera,  dan 
berkeadilan. Namun di sisi yang  lain pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan berpotensi 
menimbulkan  konflik  atau  sengketa  yang  dapat  merugikan  masyarakat  sebagai  penerima 
manfaat program.  Kerugian ini    dikarenakan  capaian dan  kualitas program tidak sesuai dengan 
tujuan  dari  program  PNPM Mandiri  Perdesaan  dalam memberdayakan, mensejahterakan,  dan 
memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  perdesaan.    Oleh  karena  itu,  diperlukan  pendamping 
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masyarakat  yang  memahami  peta  potensi  masalah  dan  upaya  penyelesaian  permasalahan  
tersebut.  Sengketa  menjadi  istilah  yang  dipergunakan  dalam  modul  ini  untuk 
mengkontekstualkan    potensi  masalah  hukum  yang  mungkin  terjadi  dalam  melaksanakan 
program  PNPM Mandiri  Perdesaan.   Mengingat  pelaku‐pelaku  program  dalam melaksanakan 
program  melakukan tindakan‐tindakan yang bertautan dengan  hukum. Dengan kata lain,  untuk 
melaksanakan    program    para    pelaku  program melakukan  perbuatan‐perbuatan  hukum  baik 
dengan  pihak ketiga maupun dengan masyarakat sebagai penerima manfaat program.  
 
1.2. Mengapa Modul ini Dibutuhkan ? 
 
Berbagai  permasalahan yang mengemuka dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan  
dapat menimbulkan   menimbulkan sengketa yang     berdampak pada terhambatnya   pencapaian 
tujuan  program. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan upaya penanganan permasalahan 
dapat dikerangkai dengan 2 (dua) mekanisme penyelesaian: 

a. Penyelesaian    dengan menggunakan mekanisme  keprograman  yang  yang  telah  ada  di 
masyarakat seperti,  Musyawarah Antar Desa, Musyawarah Desa, dan sebagainya.  

b. Penyelesaian dengan mekanisme hukum. 
 
Mekanisme penyelesaian dengan menggunakan mekanisme keprograman yang telah ada, dalam 
perspektif  hukum  dapat  dikategorikan  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif 
(alternative  dispute  resolution).    Penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme  penyelesaian 
sengketa alternatif seperti dialog,  negosiasi, mediasi, dan arbitrase  perlu dikedepankan terlebih 
dahulu  sebelum  mempergunakan  mekanisme  hukum.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa 
alternatif  lebih menguntungkan masyarakat  perdesaan  karena  dapat memanfaatkan  kearifan 
lokal yang ada dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.   Di 
samping  itu,  masyarakat  perdesaan  memiliki  banyak  keterbatasan  untuk    mengakses  dan  
mempergunakan    mekanisme  hukum  yang  cenderung  prosedural  dan  mekanis.      Dengan 
demikian perlu dilakukan  revitalisasi dan optimalisasi   fungsi dari forum‐forum tersebut dengan 
cara   mengintegrasikannya dalam   pelaksanaan program   PNPM Mandiri Perdesaan khususnya 
dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.  
 
Pada titik ini,  pentingnya peningkatan keterampilan dan kapasitas  pelaku  dalam menangani dan 
menyelesaikan sengketa   terkait dengan   pelaksanaan program.   Keterampilan dan kapasitas  ini 
akan    membantu  mereka  dalam  membangun  situasi  yang  kondusif  dalam  masyarakat    dan 
mendorong  insiatif  penerapan  kearifan  lokal.    Hal  ini  juga  dapat  mengefektifkan  peran 
kelembagaan masyarakat dalam membangun sistem dini pencegahan dan pengelolaan sengketa 
secara  terpadu.  Mengurangi  penumpukan  perkara  yang  diajukan  melalui  proses  hukum  dan 
membangun mekanisme penyelesaian yang bersifat permanen dan berkelanjutan.   
 
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka  modul  ini  disusun  dengan  mempertimbangkan  aspek 
sosiologis dan yuridis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa sehingga berbagai kasus dapat 
sedini  mungkin  dapat  diantisipasi  dan  dikelola  secara  tepat  melalui  peran  aktif  masyarakat. 
Diharapkan       modul  ini   dapat membantu mengefektifkan ruang belajar masyarakat (Rubelmas)  
sebagai  media  dan  sarana  pembelajaran  bagi  masyarakat  dalam  mendorong  inisiatif  dan 
keterampilan menyelesaikan berbagai sengketa yang dihadapi. 
  
1.3. Tujuan  Umum dan Tujuan Khusus       
 
Modul  pegangan untuk jenjang Pelatihan Dasar  ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 
a. Tujuan Umum      

Modul  ini  dirancang dengan tujuan:  



 Meningkatkan  kapasitas  masyarakat  untuk  dapat  melakukan  identifikasi  masalah 
sengketa  yang  dihadapi dalam pelaksaan program PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  di  desa  dan  masyarakat  perdesaan  dalam 
melakukan manajemen sengketa  dan mekanisme penyelesaian  sengketa  melalui   litigasi 
dan nonlitigasi. 

b. Tujuan Khusus   
 Meningkatkan   pemahaman,  keterampilan,  dan pengalaman belajar kepada masyarakat 

perdesaan  dan  pemangku  kepentingan  lain  dalam  mekanisme  penyelesaian  sengketa 
alternatif terkait dengan  upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam pelaksanaan 
program PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Meningkatkan peran Rubelmas sebagai wahana pembelajaran dalam mendorong 
penyelesaian sengketa dalam masyarakat. 
 

1.4. Kompetensi   Dasar        
 

Terdapat  prsayarat dasar yang harus dimiliki oleh para pendamping masyarakat dalam mengawal  
pelaksanaan   program PNPM Mandiri Perdesaan  khususnya  ketika   memfasilitasi penyelesaian 
sengketa dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, yakni:  

a. pengetahuan (wawasan);  
b. keterampilan; dan  
c. tindakan (sikap).    

 
Kemampuan  untuk menyelesaikan  sengketa      yang mengemuka    terkait  dengan  pelaksanaan 
program PNPM Mandiri dengan mengembangkan mekanisme penyelesaian  sengketa alternatif   
tidak  semata‐mata    membutuhkan  pengetahuan  mengenai  sengketa  dan  mekanisme 
penyelesaian  sengketa.  Di  samping  itu,  diperlukan  kemauan  dan  komitmen  untuk 
mengimplementasikan    pengetahuan  tersebut  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi. 
Dengan  demikian  terdapat  upaya  yang  berkesinambungan    untuk    mempraktikan    upaya 
penyelesaian  sengketa    dalam      pelaksanaan  program.    Keterkaitan  antara  pengetahuan, 
tindakan,  dan  keterampilan  dalam  upaya menyelesaikan  setiap  sengketa    yang  terjadi melalui   
dapat dideskripsikan melalui ragaan berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.5. Materi  Modul   

 
Untuk menghasilkan pendamping   masyarakat     yang dapat   melakukan  fasilitasi   penyelesaian 
sengketa alternatif dengan         3 kompetensi  (kemampuan) dasar   seperti  telah disebut dimuka   
maka  dirancang   modul dengan  materi pokok bahasan dan sub pokok bahasan   sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Kisi-Kisi Materi Modul Pelatihan Dasar  Sengketa dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Modul  Pokok Bahasan  Durasi 
Kompetensi Dasar 

Tingkat 
Kedalaman*) Penge‐

tahuan 
Keteram‐

pilan 
Tindakan 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Modul 1  Memahami Sengketa    x      1 

  1.1.1 Pengertian  sengketa  45’  x      1 
  1.1.2 Memahami Jenis Sengketa: 

(Sengketa Hukum dan 
Sengketa Non Hukum) 

45’  x      1 

Modul 2  Analisis  Sengketa           
  2.1.1 Analisis Pemangku 

Kepentingan yang 
bersengketa (Who analysis) 

90’    x  x  2 

  2.1.2 Analisis sumber Sengketa 
(What analysis?) 

90’    x  x  2 

  2.1.3 Analisis Faktor Pendorong dan 
pemecah sengketa  (How 
analysis) 

90’    x  x  2 

  2.1.4 Analisis konteks  sengketa 
(Where analysis) 

90’    x  x  2 

 
 Sengketa   

 Penyelesaian 
Sengketa 
Alternatif 

  

Pengetahuan  Keterampilan 

Tindakan 



Modul 3  Membangun Nilai‐nilai Dasar 
Penyelesaian Sengketa 

45’  x  x    1 

Modul 4  Merumuskan strategi penyelesaian 
sengketa  

90’    x  x  2 

Modul 5  Merumuskan strategi penyelesaian 
sengketa  berbasis kearifan lokal 

90’    x  x  2 

Modul 6  Melibatkan partisipasi perempuan 
dan kelompok rentan dalam 
penyelesaian sengketa  

90’  x  x  x  2 

Modul 7  Membangun kreativitas dalam 
mengembangkan pilihan 
penyelesaian sengketa 

90’    x  x  2 

Modul 8  Penyelesaian Sengketa melalui 
mekanisme hukum 

90’  x  x  x  3 

Modul 9  Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(APS) 

90’  x  x    3 

Modul 10  Keterampilan Negosiasi  180’    x  x  2 
Modul 11  Keterampilan Mediasi  180’    x  x  2 
Modul 12  Membangun Kesepakatan  135’    x  x  2 
Modul 13  Membangun Kerja Advokasi  180’  x  x  x  3 

  Jumlah Jam Pelatihan  1575’         
*) 1 = Rendah; 2 = Sedang;  3 = Tinggi 

1.5.  Pengguna  Modul      

Modul    pegangan  ini  dapat  digunakan  terutama  oleh    fasilitator  atau  pelatih  yang  berada  di 
kabupaten,  yang  selanjutnya  disebut dengan  Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM).   Dalam hal ini 
TPM   nantinya akan   memiliki  tugas untuk memfasilitasi pelatihan bagi pelaku‐pelaku program 
PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  tingkat  kecamatan  dan  desa  yang  akan  berperan  sebagai 
pendamping   masyarakat  dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.  Selain itu, modul  ini juga 
dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukun bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain 
dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam  melaksanakan  program  PNPM  Mandiri 
Perdesaan.    
 

1.6. Sasaran  Modul     

Modul    ini dirancang   untuk meningkatkan kapasitas     masyarakat     perdesaan     dan pemangku 
kepentingan    lain    dalam  penyelesaian  sengketa  terkait    pelaksanaan  program  PNPM Mandiri 
Perdesaan.   
  
Selain  itu,  modul  ini juga dapat  ditujukan bagi pihak‐pihak terkait lainnya, seperti: 

a. Kepala Desa; 
b. Badan Permusyawarahan Desa; 
c. Tim Pengelola Kegiatan; 
d. Unit Pengelola Kegiatan; 
e. Badan Kerjasama Antar Desa; 
f. Masyarakat umum; dan 
g. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

 
1.7. Cara Mempergunakan  Modul     

Modul  ini  dirancang  didasarkan  kebutuhan  pengembangan  kemampuan  pengetahuan  dan 
keterampilan  dasar  (basic  competency)  tentang  penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat, 
khususnya terkait dengan pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan. Kemampuan dasar ini 



menjadi dasar pengembangan program pelatihan bagi    TPM  yang bertugas memfasilitasi proses 
sosialisasi dalam forum Rubelmas.   Oleh karena  itu TPM dibutuhkan panduan teknis operasional 
sebagai acuan dengan maksud memberikan panduan bagi penyelenggara   Rubelmas          terkait 
dengan konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembangunan.  
 
Hal  mendasar  yang    perlu  mendapatkan  tekanan  dan  perhatian    adalah  metode  dalam 
memfasilitasi  pelatihan.    Pelatihan    dilakukan    dengan  pendekatan  andragogi  yang  diartikan 
sebagai  seni  atau  cara  bagaimana membelajarkan  orang  dewasa    dan membelajarkan  dirinya.  
Dengan  demikian,  pendekatan andragogi   selain   berbasis pengalaman     juga  berbasis masalah 
sehingga  apa  yang  dipelajari  bermanfaat  bagi  perkembangan  peserta.      Dengan  demikian 
idealnya ,   untuk mencapai tujuan di atas,  maka  sebaiknya  peserta  yang mengikuti  pelatihan ini  
idealnya    diutamakan  bagi    pelaku  program  yang      sudah   memiliki  pengalaman melaksanak 
program PNPM Mandiri Perdesaan minimal  1 (satu) tahun sehingga   memiliki pengalaman yang 
memadai  untuk melihat  peta  permasalahan  dan    potensi    sengketa  yang mungkin  timbul  dan 
pengembangan  upaya dan mekanisme  penyelesaiannya.  
 
Secara konseptual model andragogi dapat dideskripsikan melalui tabel di bawah ini.  
 

Aspek  Model Pedagogi  Model Andragogi 

Kebutuhan untuk Tahu   Pembelajar  perlu untuk mengetahui  
apa yang guru katakan kepada 
mereka. 

Sebelum pembelajaran dimulai,  
pembelajar  perlu mengetahui  mengapa  
materi  tersebut  penting  untuk dipelajari.  

Konsep diri Pembelajar   Pelajar memiliki kepribadian yang 
mandiri   

Pembelajar bertanggung jawab atas 
keputusan mereka sendiri. 
 

Peran dari pengalaman 
pembelajar 

Pengalaman pembelajar    bernilai kecil  Pengalaman pembelajar sangat penting 

Kesiapan untuk belajar  Pembelajar  siap untuk  belajar apa‐
apa  yang guru berikan    

Pembelajar menjadi siap untuk belajar 
ketika mereka melihat isi materi  
 relevan dengan kehidupan mereka 

Orientasi 
pembelajaran 

Pembelajar berharap isi pelajaran 
berpusat pada kepentingan pelaku 

Pembelajar  berharap isi pelajaran 
berpusat pada kepentingan kehidupan  

Motivasi   Pembelajar dimotivasi oleh kekuatan 
eksternal  

Pembelajar dimotivasi oleh kekuatan 
internal 

Sumber: Knowles et. al. 1998 
 
1.8.   Kondisi yang Perlu  Dipertimbangkan     
 
Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  kebutuhan  khusus  untuk  para  pelatih  atau  fasilitator 
Rubelmas dalam memfasilitasi proses pembelajaran khususnya di bidang advokasi hukum. Oleh 
karena  itu,  para  pengguna  disarankan  untuk  mempelajari  Garis‐Garis  Besar  Materi  Pelatihan 
(GBPM) dalam bagian akhir modul  ini agar memudahkan memahami tujuan, materi dan struktur 
pembelajaran sebelum disampaikan kepada peserta Rubelmas.   Efektivitas pemanfaatan modul 
ini  sangat  tergantung dari  kemampuan  fasilitator menterjemahkan  keseluruhan  substansi  atau 
materi pelatihan dalam situasi nyata. Oleh karena itu berbagai pengalaman dalam pendampingan 
masyarakat  dan  penyelesaian  kasus  sengketa  akan  memberikan  manfaat  dalam  membentuk 
pengalaman peserta. 
  
Masing‐masing modul dalam panduan ini menggambarkan urutan proses dan hal‐hal pokok yang 
perlu  dipahami  serta  keterkaitannya  dengan  topik  lainnya.  Disarankan  agar  panduan  ini 
digunakan sebagai acuan dalam praktek perencanaan dan penganggaran dengan tetap mengacu 
pada  peraturan  yang  berlaku  tanpa  mengurangi  substansi  dari  pendekatan  penyelesaian 



sengketa  itu  sendiri  dalam mengakomodasi  berbagai  isu,  perubahan,  kerentanan,  kesetaraan, 
keadilan,  tranparansi  dan  sinergisitas  pelaku.  Dengan  demikian masih  terbuka  peluang  untuk 
melakukan pengayaan terhadap panduan ini sesuai dengan inisiatif dan kondisi di daerah.  
Terkait  hal  di  atas  maka  hal‐hal  lain,    yang  perlu  menjadi  pertimbangan  dalam  pelaksanaan 
pelatihan antara lain: 

a. Keseimbangan   peserta berdasarkan gender  perlu menjadi perhatian dan pertimbangan 
dalam menentukan peserta pelatihan  

b. Pelatihan di tingkat masyarakat perlu dilakukan dalam beberapa model penyelenggaraan. 
Penyediaan  beberapa  pilihan  pelaksanaan  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi 
peserta pelatihan.  Penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan sekaligus dalam beberapa 
hari,  sehingga  seluruh  rangkaian  proses  pelatihan  terselesaikan.  Selain  itu  dapat  juga 
dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program.   

c. Tempat  penyelenggaraan  kegiatan  pelatihan  sebaiknya  memanfaatkan  tempat 
pertemuan  yang  biasa  digunakan  oleh  masyarakat,  seperti    balai  desa  atau  balai 
pertemuan lain yang tersedia  

d. Jarak  tempuh  antara  rumah  tinggal  peserta  dengan  pusat  kegiatan  penyelenggaraan 
pelatihan.  Jika waktu  tempuhnya  singkat  penyelenggaraan  bertahap  dapat  dilakukan. 
Jika waktu tempuhnya lama terpaksa dilakukan sekaligus. 

e. Waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan aktivitas dari peserta.    
f. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan ketika merancang penyelenggaraan pelatihan 

adalah  ketersediaan  pelatih.  Jika  pelatih  tersedia  pada  setiap  desa maka  pelaksanaan 
pelatihan  secara  bertahap  menjadi  pilihan  terbaik.  Jika  tim  pelatih  hanya  tersedia  di 
kecamatan maka pilihan penyelenggaraan  dalam beberapa hari sekaligus menjadi pilihan 
terbaik.    

 
  
 
 



 
MATRIKS KURIKULUM 

 

No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
1.  Memahami  

Sengketa     
Peserta diharapkan memahami  
sengketa  dalam masyarakat  

 Sengketa  dan Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa  

     

1.1.1. Pengertian  sengketa    Konsep dasar sengketa dan faktor‐
faktor yang menyebabkan terjadinya 
sengketa 

  

 Permainan 
Interaktif 

 Curah Pendapat   
 Diskusi 
 Presentasi  

45 menit 

1.1.2. Memahami Jenis  
Sengketa  

Pembagian jenis  sengketa hukum 
dan sengketa non hukum 

 Studi Kasus 
 Curah Pendapat 
dan Diskusi 
Kelompok 

 Presentasi 

45 menit 

2.  Analisis Sengketa  
 

Peserta diharapkan mampu 
melakukan analisis  sengketa. 

Analisis  Sengketa       
2.1 Analisis Pemangku 

Kepentingan yang  
bersengketa  
(Stakeholders  
analysis?) 

 
 

 Konsep Dasar Analisis Siapa 
(Stakeholders Analysis) 

 Langkah‐langkah dalam Analisis 
Siapa 

 Mengidentifikasi siapa pelaku 
atau pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam  sengketa  
yaitu; 
o Pelaku utama; 
o Pelaku pendukung; 
o Pelaku lain yang 

berpengaruh; 
o Pelaku netral. 
 

 Studi kasus 
 Diskusi dan Kerja 
Kelompok 

 Simulasi dan 
Pemaparan 

 

90 menit 

2.2 Analisis sumber 
sengketa  (What 

 Konsep Dasar Analisis Apa (What 
Analysis) 

  Studi kasus 
 Diskusi dan Kerja 

90 menit 



No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
analysis?) 

 
 Langkah‐langkah dalam Analisis 
Apa. 

 Mengidentifikasi mengapa 
terjadinyanya konflik dengan 
menemukan apa saja yang 
menjadi penyebab konflik dengan 
menggali hal‐hal berikut; 
o Inti masalah yang 

diperselisihkan; 
o Penyebab masalah itu 

muncul; 
o Akibat yang ditimbulkan dari 

masalah. 

Kelompok 
 Simulasi dan 
Pemaparan 
 

2.3 Analisis Faktor Perekat  
dan pemecah 
sengekta (How 
analysis?) 

 

 Konsep Dasar Analisis Perekat 
dan Pemecah  (How Analysis) 

 Langkah‐langkah dalam Analisis 
Bagaimana 

 Mengidentifikasi faktor‐faktor 
perekat  dan pemecah sengketa. 

  Studi kasus 
 Diskusi dan Kerja 
Kelompok 

 Simulasi dan 
Pemaparan 
 

90 menit 

3.  Membangun Nilai‐
nilai Dasar dalam 
Penyelesaian 
Sengketa 

Peserta diharapkan memahami  
Nilai‐nilai Dasar dalam 
Penyelesaian Sengketa 

 Pentingnya nilai‐nilai 
dasar dalam 
penyelesaian sengketa 

 Membangun nilai‐nilai 
bersama dalam 
penyelesaian 
Sengketa 

 

Mengggali secara mendalam nilai‐
nilai yang selama ini menjadi 
panduan dalam upaya penyelesaian 
sengketa : 
 Perlindungan dan HAM; 
 Kedaulatan Rakyat; 
 Keragaman; 
 Anti kekerasan; 
 Lingkungan;  
 Kesataraan gender. 

 Curah pendapat 
dan pengalaman 

 Value Sheet 
 Membangun 
Komitmen 
 

45 menit 

4.  Merumuskan 
Strategi 
Penyelesaian 
Sengketa  

Peserta mampu merumuskan 
strategi penyelesaian sengketa  

 Pentingnya 
perumusan strategi 
penyelesaian sengketa 

 Berdasarkan hasil analisis konflik 
(analisis siapa, analisis apa, dan 
analisis bagaimana) kemudian 
disusun beberapa alternatif 

 Curah pendapat 
dan berbagi 
pengalaman 

 Simulasi dan kerja 

90 menit 



No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
 Merumuskan strategi 
bersama dalam 
penyelesaian 
Sengketa 

 

penyelesaian dengan 
menggunakan kerangka kerja 
pembangunan peka konflik.  

 Aspek  perumusan strategi 
alternatif dengan melihat faktor‐
faktor pendorong perdamaian 
dan pemecah konflik yang 
terjadi dalam berbagai tingkatan 
dalam pelaksanaan program 
PNPM‐MP.  

 Menggali kasus atau 
pengalaman peserta dalam 
menyelesaikan masalah, 
sengketa/konflik dalam 
pelaksanaan program. 
 

kelompok 
 Studi kasus 
 Pemaparan 

5.  Merumuskan 
Strategi 
Penyelesaian 
Sengketa/Konflik 
Berbasis Kearifan 
Lokal 

 Peserta diharapkan mampu 
mengembangkan pilihan 
dalam penyelesaian 
sengketa/konflik berbasis 
kearifan lokal. 

 Peserta diharapkan memiliki 
keterampilan memfasilitasi 
perumusan strategi 
penyelesaian sengketa 
berbasis kearifan lokal.  

 

 Memahami sengketa 
dan kerarifan lokal. 

 Pentingnya 
perumusan strategi 
penyelesaian sengketa 
berbasis kearifan 
lokal. 

 Merumuskan strategi 
bersama dalam 
penyelesaian 
Sengketa berbasis 
kearifan lokal. 

 

 Menggali kasus atau 
pengalaman peserta dalam 
menyelesaikan masalah, 
sengketa/konflik berdasarkan 
nilai‐nilai, budaya dan kearifan 
lokal yang berlaku di Indonesia.  

 Mekanisme penyelesaian konflik 
lokal dengan memperkuat 
institusi sosial dan pranata 
masyarakat dengan 
mengedepankan nilai, norma, 
kebiasaan, sistem religi, potensi, 
kepemimpinan, sistem sosial dan 
budaya. 
 

 Curah pendapat 
dan berbagi 
pengalaman 

 Simulasi dan kerja 
kelompok 

 Permainan 
 Studi kasus 
 Pemaparan 
 

90 menit 

6.  Melibatkan 
partisipasi 

 Peserta diharapkan memiliki 
pemahaman tentang peran 

 Peran perempuan dan 
kelompok rentan 

 Kelompok rentan seperti 
kelompok perempuan seringkali 

 Curah pendapat 
dan berbagi 

90 menit 



No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
perempuan dan 
kelompok rentan 
dalam penyelesaian 
sengketa 

perempuan dan kelompok 
rentan dalam penyelesaian 
sengketa. 

 Peserta diharapkan memiliki 
keterampilan memfasilitasi 
perempuan dan kelompok 
rentan dalam penyelesaian 
sengketa.  
 

dalam penyelesaian 
sengketa. 

 Partisipasi 
perempuan dan 
kelompok rentan 
dalam penyelesaian 
sengketa. 
 

diabaikan partisipasinya dalam 
penyelesaian sengketa, padahal 
kelompok ini memiliki 
kebutuhan yang spesifik. 

 Melibatkan partisipasi kelompok  
rentan  akan membuka akses 
keadilan yang lebih substantif 
karena tidak menegasikan 
kepentingan kelompok lain. 

pengalaman 
 Studi kasus 
 Pemaparan 
 

7.  Membangun 
Kreativitas dalam 
Mengembangkan 
Pilihan Penyelesaian 
Sengketa 
 

 Peserta diharapkan memiliki 
pemahaman tentang konsep 
kreativitas dalam 
membangun alternatif 
penyelesaiansengketa. 

 Peserta diharapkan memiliki 
keterampilan 
mengembangkan pilihan 
kreatif dalam penyelesaian 
sengketa. 

 Konsep Kreativitas 
dalam penyelesaian 
sengketa. 

 Teknik kreativitas 
mengembangan pilihan 
dalam penyelesaian 
sengketa. 
 

 Kemampuan menemukan 
pilihan dalam penyelesaian 
sengketa bagi fasilitator/ 
pendamping, mediator atau 
para pihak yang terlibat secara 
langsung dalam sengketa akan 
sangat membantu dalam 
menemukan pilihan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan tujuan 
yang ditetapkan. 

 Kreativitas seseorang akan 
menentukan jalannya proses 
dialog, pembahasan dan 
penentuan strategi yang dapat 
meningkatkan efektivitas 
perdamaian.  
 

 Curah pendapat 
dan berbagi 
pengalaman 

 Studi kasus 
 Pemaparan 
 

90 menit 

8.  Penyelesaian 
Sengketa/Konflik 
melalui Mekanisme 
Hukum 

 Peserta  diharapkan  memiliki 
pemahaman  tentang  konsep 
dan  prinsip  penyelesaian 
sengketa melalui mekanisme 
hukum. 

 Peserta  diharapkan  memiliki 
keterampilan  mendampingi 

Penyelesaian Sengketa 
melalui mekanisme hukum. 

Mekanisme penyelesaian 
sengketa/konflik melalui jalur huum 
di Indonesia mencakup: 
a. Jenis Kasus Hukum; 

 Kasus Perdata; 
 Kasus Pidana; 
 Kasus Tata Usaha Negara. 

  Curah pendapat 
dan berbagi 
pengalaman 

 Studi kasus 
 Pemaparan 

 

90 menit 



No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
proses  penyelesaian 
sengketa melalui mekanisme 
hukum.  

 

b. Pembagian Hukum Acara; 
 Hukum Acara Perdata; 
 Hukum Acara Pidana; 
 Hukum Acara Peradilan Tata 
Usaha Negara. 

c. Mekanisme Penyelesaian Perdata 
melalui; 
 Gugatan kelompok (class 
action); 

 Hak Gugat Organisasi (Legal 
Standing); 

 Gugatan warga Negara (Citizen 
Law Suit). 
 

9.  Penyelesaian 
Sengketa  Alternatif  
(Alternative  Dispute 
Resolution/ADR) 
 

Peserta diharapkan memahami 
konsep Alternative Dispute 
Resolution (ADR) 
sebagai pendekatan 
penyelesaian sengketa melalui 
Non Litigasi. 

 Pengertian ADR 
 Ruang Lingkup ADR 

 

 ADR merupakan salah satu 
pendekatan dalam menyelesaikan 
berbagai kasus sengketa atau 
konflik tanpa melalui jalur hukum 
dengan mengembangkan 
berbagai pendekatan yang 
mungkin dilakukan oleh 
masyarakat.  

 Landasan hukum ADR didasarkan 
UU No.30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan 
Perma No. 1 tahun 2008 tentang 
mediasi.  
 

 Curah pendapat 
dan berbagi 
pengalaman 
 Diskusi  
 Pemaparan 

 

90 menit 

10.  Keterampilan 
Negosiasi 

 Peserta memiliki pemahaman 
tentang konsep negosiasi, 
prinsip‐prinsip yang 
melandasinya dan tahapan 

 Konsep Dasar 
Negosiasi. 

 Tahapan Negosiasi. 

 Negosiasi merupakan salah satu 
cara dalam menyelesaikan 
sengketa yang memandang 
kedudukan kedua pihak sejajar 

  Berbagi 
pengalaman 
 Simulasi dan Diskusi  

180 menit 



No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
dalam bernegosiasi dalam 
penyelesaian sengketa. 

 Peserta memiliki 
keterampilan dalam 
bernegosiasi dengan para 
pihak yang terlibat dalam 
sengketa 

 Alternatif Gaya 
Negosiasi 

 
 

dalam pengambilan keputusan. 
 Prinsip‐prinsip negosiasi dan 
peran negosiator.  

 Perbedaan negosiasi dengan 
pendekatan lain. 

 Proses negosisasi mencakup; 
o Persiapan; 
o membuka negosiasi; 
o Negosiasi; 
o Penutupan‐Kesepakatan. 

 Permainan 
interaktif 
 Pemaparan 
 

11.  Keterampilan 
Mediasi 

 Peserta memiliki 
pemahaman tentang konsep 
mediasi, prinsip-prinsip yang 
melandasinya dan tahapan 
dalam mediasi dalam 
penyelesaian sengketa. 

 Peserta memiliki 
keterampilan dalam mediasi 
dengan para pihak yang 
terlibat dalam sengketa. 

 

 Konsep Dasar Mediasi 
 Tahapan Mediasi. 
 Peran Mediator dalam 

Penyelesaian Sengketa 
 

 

 Mediasi merupakan salah satu 
cara dalam penyelesaian 
sengketa dengan menggunakan 
pihak ketiga sebagai mediator. 

 Prinsip‐prinsip mediasi dan peran 
mediator.  

 Perbedaan mediasi dengan 
pendekatan lain. 

 Proses mediasi mencakup; 
o Persiapan; 
o Pendahuluan; 
o Pemaparan Kisah; 
o Pemecahan Masalah; 
o Kesepakatan; 
o Menuju Rekonsiliasi. 

 Berbagi 
pengalaman 

 Simulasi dan Diskusi  
 Permainan 
interaktif 

 Pemaparan 

180 menit 

12.  Membangun 
Kesepakatan 

 Peserta memiliki pemahaman 
tentang konsep dasar, 
prinsip‐prinsip, dan proses 
membangun kesepakatan 
dalam penyelesaian 
sengketa. 

 Peserta memiliki 
keterampilan dalam 

 Konsep Dasar 
Membangun 
Kesepakatan. 

 Proses Membangun 
Kesepakatan. 

 

 Pengertian dan prinsip‐prinsip 
dalam membangun kesepakatan 
dalam kerangka penyelesaian 
sengketa  secara lestari. 

 Memahami motivasi, tujuan dan 
kepentingan para pihak yang 
bersengketa. 

 Proses membangun kesepakatan 

  Berbagi 
pengalaman 

 Simulasi dan Diskusi  
 Permainan 
interaktif 

 Pemaparan 
 
 

180  menit 



No.  Modul   Tujuan Instruksional Khusus  Pokok Bahasan dan  
Sub Pokok Bahasan 

Uraian  Metode  Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
memfasilitasi upaya 
membangun kesepakatan 
dalam sengketa 

antarpihak yang bersengketa; 
o Mengembangkan Analisis 

bersama; 
o Pengambilan keputusan dan 

Perumusan Kesepakatan; 
o Komitmen dan aksi bersama. 

13.  Membangun Kerja 
Advokasi 

Peserta mampu memahami 
Advokasi sebagai sarana untuk 
mempengaruhi kebijakan publik. 

Membangun Kerja 
Advokasi 

 Pengertian, fungsi dan tujuan 
advokasi dalam mempengaruhi 
kebijakan publik dalam rangka 
mendorong partisipasi 
masyarakat membela 
kepentingannya.  

  Beberapa alasan masyarakat 
melakukan advokasi.  

 Terdapat dua pendekatan dalam 
melakukan advokasi; 
o Advokasi kebijakan (non‐

litigasi) 
o Advokasi hukum (litigasi) 

 Proses advokasi; 
o Mengidentifikasi isu yang 

akan diadvokasi 
o Investigasi 
o Menentukan sasaran dan 

menentukan 
o Merumuskan strategi 
o Membangun aliansi 
o Mendidik konstituen. 
o Melakukan loby. 

 Presentasi 
 Curah gagasan 
kerangka kerja 
advokasi 

 Studi Kasus 
 Diskusi kelompok 

 
 

90 menit 



 

Modul 1 
Memahami Sengketa 

 
engertian dan perbedaan masalah konflik dan sengketa  diberikan dengan harapan peserta 
dapat memiliki  kemampuan  untuk   membedakan  konflik  dan  sengketa  yang  berpotensi 
mengemuka  dalam  pelaksanaan  Program  PNPM  Mandiri.    Sengketa  atau  konflik 

merupakan  dua  istilah  yang  sering  digunakan  secara  bersamaan  untuk  menjelaskan  tentang 
pertentang,  pertikaian,  perselisihan  dan  ketidakharmonisan  antara  satu  pihak  dengan  pihak 
lainnya. Sengketa menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, terkadang sulit untuk 
dihindari.  Sengketa  muncul  ketika  setiap  orang,  kelompok,  komunitas  dan  masyarakat 
dihadapkan pada situasi sulit akibat perbedaan tujuan, cara pandang, kepentingan, keterbatasan 
sumber daya, kesenjangan, dan kebutuhan yang menjadi prioritas. 
 
Program PNPM Mandiri merupakan sumber daya bagi masyarakat perdesaan yang bisa  memiliki 
dampak  positif maupun  negatif.    Permasalahan  aksesibilitas  dan  penentuan  proritas  program 
dapat   menjadi  faktor  pemicu  timbulnya      konflik  dan  sengketa  baik  antar  individu,  individu 
dengan  kelompok,  maupun  antarkelompok.    Pemahaman  masyarakat  untuk    membedakan 
masalah konflik, dan sengketa   diperlukan agar  masyarakat  dapat secara tepat   mensikapi dan 
mengambil upaya dan tindakan  penyelesaiannya.   
 
Konflik  diibaratkan  seperti  2  sisi mata  uang,    konflik  dapat  menguntungkan  sekaligus  dapat 
merugikan   para pihak yang berkonflik.   Oleh karena  itu konflik perlu dikelola secara bijak agar 
dapat memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan program. 
 
 Belajar  dari  berbagai  kasus  sengketa  atau  konflik  komunal  di  beberapa  daerah  seperti  Aceh, 
Kalimantan Barat, Maluku,  dan Papua memiliki  karakteristik  dan  akar penyebab  yang berbeda 
sehingga memberikan pemahaman kepada kita, bahwa sengketa atau konflik yang terjadi harus 
dikelola  dengan  benar  dan  tepat.  Masyarakat  diharapkan  memiliki  mekanisme  yang 
memungkinkan  untuk melakukan  pencegahan  dini  agar  tidak  terjadi  peningkatan  ketegangan 
diantara pihak‐pihak yang berselisih. Bagi daerah yang masih dilanda konflik atau masih tingginya 
kecurigaan  dan  kerentanan,  maka  perlu  dilakukan  langkah  antisipasi  dengan  mendorong 
pelibatan  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  mengupayakan  terjadinya  rekonsiliasi  dan 
penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.  
 
Demikian  halnya,  ketika  menghadapi  berbagai  kasus  sengketa  baik  hukum  dan  non  hukum, 
masyarakat harus memiliki pengetahuan  yang benar dan  cukup  tentang dinamika  konflik  atau 
sengketa  dan  bagaimana  cara mengelolanya.  Pemahaman  yang  benar  tentang  sengketa,  jenis 
sengketa,  dan  dinamika  konflik  yang  terjadi  akan  membantu  masyarakat  dalam  memetakan 
situasi dan menentukan pilihan strategi dalam menyelesaikannya. 
 
Pada bagian  ini, peserta diberikan pengalaman untuk memahami  konsep dasar,  jenis dan pola 
sengketa yang seringkali muncul dalam kehidupan masyarakat. Disamping  itu, sebagai  landasan 
untuk memahami berbagai kasus perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. 

 

 
 

P



Pengertian Sengketa 

 
Tujuan: 
Diharapkan  peserta  memiliki  pemahaman  tentang  pengertian  sengketa  dalam 
masyarakat. 

 

Pokok Bahasan: 

• Konsep Dasar Sengketa 
• Faktor‐Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Permainan Interaktif 
• Curah Pendapat dan Diskusi 
• Presentasi  

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan :  

1.1. Memahami dan Menerima Perbedaan Perspekif:     Langkah Awal Memahami 
Konflik atau sengketa 

1.2. Sengketa 
1.3. Jenis‐Jenis Sengketa 
1.4. Pemahaman Dinamika Sengketa 

 
 

  
 

 

 

 

 



Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Konsep Dasar Sengketa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing‐masing terdiri dari 4‐
6 orang untuk mendikusikan kasus “Kompetisi 41‐an”. Sebagai panduan gunakan 
lembar permainan 1.1. 

3. Selanjutnya  galilah  pemahaman  peserta  dengan merefleksikan  dari  permainan 
yang telah dilakukan, kemudian cobalah untuk membayangkan   kata “sengketa” 
dan “konflik” ajukan pertanyaan kepada peserta sebagai berikut: 

 

 

 

 

4. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  mengajukan  pendapat  dan 
merumuskan poin penting dari hasil curah pendapat yang telah dilakukan dengan 
memberikan  catatan  penting  hal‐hal  yang  telah  disepakati  dan  membutuhkan 
penjelasan lebih lanjut. 

 

Kegiatan 2: Faktor‐Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa 

5. Menjelaskan  kepada  peserta  tujuan  dan  proses  yang  akan  dilakukan  serta 
mengaitkan hasil pembelajaran pada kegiatan sebelumnya. 

6. Galilah  pemahaman  peserta  tentang  hal‐hal  yang  menyebabkan  terjadinya 
sengketa dalam masyarakat. Bagilah peserta dalam kelompok dengan anggota 4‐
6 orang untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7. Hasil diskusi dituliskan dalam matriks  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 Apa yang dimaksud dengan Sengketa atau konflik ? 
 Apakah  yang  Anda  pahami  tentang  perbedaan  istilah  “sengketa  atau 
konflik”? 

 

 
 Faktor‐faktor apa saja yang memicu  terjadinya sengketa antara para pihak 
yang berkepentingan dalam masyarakat? 

 Tindakan  atau  reaksi  (positif  atau  negatif)  apa  saja  yang  dilakukan  oleh 
pihak‐pihak yang terlibat dalam sengketa?  

 



Tabel 1.1. Faktor‐Faktor Penyebab Sengketa 
 

Faktor‐Faktor Penyebab 
Sengketa 

Reaksi Positif  Reaksi Negatif 

(1)  (2)  (3) 

 
 
 
 

   

 
Keterangan: 

 Kolom (1) 
 Kolom (2) 

 
 Kolom (3) 

 
Tuliskan beberapa faktor penyebab sengketa 
Berdasarkan  jawaban  pada  kolom  (1)  tuliskan  beberapa  reaksi 
atau tindakan positif yang ditunjukkan oleh masing‐masing pihak 
yang bertikai. 
Berdasarkan  jawaban  pada  kolom  (1)  tuliskan  beberapa  reaksi 
atau tindakan negatif yang ditunjukkan oleh masing‐masing pihak 
yang bertikai. 

 

8. Mintalah  perwakilan  dari  kelompok  untuk  mempresentasikan  dalam  pleno. 
Perwakilan  kelompok  diberi  kesempatan  untuk  membacakan  dan 
mengklasifikasikan berdasarkan gagasan utamanya. 

9. Lakukan  klarifikasi  atas  pendapat  peserta,  dan  buatlah  kesimpulan.  Diakhir 
kegiatan  fasilitator  dapat memberikan  penjelasan  tambahan melalui  presentasi 
dengan menggunakan media yang sudah disediakan. 

 

 

 

 



 

Memahami Jenis Sengketa 

 
Tujuan: 
Diharapkan  peserta  memiliki  pemahaman  tentang  jenis‐jenis  sengketa  dalam 
masyarakat. 

 

Pokok Bahasan: 

• Sengketa Hukum 

• Sengketa Non Hukum 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Studi Kasus 
• Curah Pendapat dan Diskusi Kelompok 
• Presentasi 

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan: 

1.1. Memahami dan Menerima Perbedaan Perspekif:     Langkah Awal Memahami 
Konflik atau sengketa 

1.2. Sengketa 
1.3. Jenis‐Jenis Sengketa 
1.4. Pemahaman Dinamika Sengketa 
1.5. Pengertian‐Pengertian  Pokok dalam Sengketa Hukum 

• Lembar Kasus:  
1.1. PNPM Mandiri Perdesaan di Gumukmas Penuh Rekayasa, Satpol PP 

merangkap Ketua UPK Gumukmas 
atau 

1.2. Lembar Kasus 1.2. : Kasus PNPM Mandiri Sidorejo Bisa ke Pengadilan 

 



Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1:  Sengketa Hukum 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sessi 
ini.  

2. Bagikanlah  kepada  peserta  2‐3  lembar  metaplan,  kemudian  mintalah  setiap 
peserta untuk menuliskan dalam  setiap metaplan beberapa kejadian atau kasus 
sengketa yang mereka temukan dalam masyarakat. 

3. Mintalah  kesediaan  seorang  relawan  untuk mengumpulkan,  mengelompokkan 
berdasarkan isu yang sama dan mengklarifikasi hal‐hal yang perlu penjelasan dari 
peserta. Hasilnya kemudian di tempelkan dalam kegiatan pleno. 

4. Selanjutnya  galilah  pemahaman  peserta  tentang  jenis  sengketa  hukum  yang 
terjadi  dalam  masyarakat.  dengan  merefleksikan  dari  hasil  pembahasan 
sebelumnya. Mintalah  untuk memilih  beberapa  kartu metaplan  yang  termasuk 
kasus  atau  kejadian  yang  dikatagorikan  dalam  jenis  sengketa  hukum.  Buatlah 
kesepakatan dalam pleno. yang telah dilakukan, dengan mengajukan pertanyaan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menggali  gagasan,  mengajukan 
pendapat, komentar, kritik dan saran dari pembahasan. 

6. Catatlah  hal‐hal  penting  dari  proses  pembahasan  dan  kaitkan  dengan  kegiatan 
selanjutnya. 

 

Kegiatan 2:  Sengketa Non‐Hukum 

7. Menjelaskan  kepada  peserta  tujuan  dan  proses  yang  akan  dilakukan  serta 
mengaitkan hasil pembelajaran pada kegiatan sebelumnya. 

8. Selanjutnya  galilah  pemahaman  peserta  tentang  jenis  sengketa  hukum  yang 
terjadi  dalam  masyarakat.  dengan  merefleksikan  dari  hasil  pembahasan 
sebelumnya. Mintalah  untuk memilih  beberapa  kartu metaplan  yang  termasuk 
kasus atau kejadian yang dikatagorikan dalam jenis sengketa nonhukum. Buatlah 
kesepakatan dalam pleno. yang telah dilakukan, dengan mengajukan pertanyaan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 Berdasarkan kasus, peristiwa atau kejadian di masyarakat mana menurut 
Anda yang dapat dikatagorikan dalam sengketa hukum? 

 Apa yang Anda pahami tentang sengketa hukum? 
 Mengapa Anda perlu memahami sengketa hukum? 
 Faktor‐faktor apa saja yang mendorong terjadinya sengketa hukum? 
 



 

 

 

 

 

9. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menggali  gagasan,  mengajukan 
pendapat, komentar, kritik dan saran dari pembahasan. Catatlah hal‐hal penting 
yang perlu pembahasan lebih lanjut. 
 
 

Kegiatan 3:  Hukum vs Nonhukum 
 
10. Menjelaskan  kepada  peserta  tujuan  dan  proses  yang  akan  dilakukan  serta 

mengaitkan hasil pembelajaran pada kegiatan sebelumnya. 

11.   Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing‐masing terdiri dari 4‐
6 orang untuk mendikusikan perbedaan ciri atau karakteristuk sengketa hukum 
dan nonhukum. 

12.   Selanjutnya galilah pemahaman kelompok dengan merefleksikan dari permainan 
yang  telah  dilakukan,  kemudian  cobalah  untuk  menuliskannya  dalam  matrik 
berikut:  

 

Tabel 1.2. Jenis Sengketa Hukum dan Nonhukum 

Aspek dan Cakupan 
Sengketa 

Sengketa  
Hukum 

Sengketa 
Nonhukum 

(1)  (2)  (3) 

 
 
 
 

   

 
Keterangan: 

 Kolom (1) 
 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 

Tuliskan beberapa aspek dan cakupan sengketa dalam masyarakat; 
misalnya,  tujuan,  sasaran,  mekanisme  penyelesaian,  hasil  yang 
diharapkan dan sebagainya. 
Berdasarkan  daftar  aspek  dalam  kolom  (1)  tuliskan  beberapa  ciri 
dan karekateristik sengketa hukum. 
Berdasarkan  daftar  aspek  dalam  kolom  (1)  tuliskan  beberapa  ciri 
dan karekateristik sengketa nonhukum. 

 

13.   Mintalah  perwakilan  dari  kelompok  untuk  mempresentasikan  dalam  pleno. 
Berikan kepada kelompok  lain untuk memberikan  tanggapan, komentar, kritik, 
dan saran.  

 
 Berdasarkan  kasus,  peristiwa  atau  kejadian  di masyarakat mana menurut 
Anda yang dapat dikatagorikan dalam sengketa nonhukum? 

 Apa yang Anda pahami tentang sengketa nonhukum? 
 Mengapa Anda perlu memahami sengketa nonhukum? 
 Faktor‐faktor apa saja yang mendorong terjadinya sengketa hukum? 
 Hal‐hal  apa  saja  yang  memberdakan  antara  jenis  sengketa  hukum  dan 
nonhukum? 



14. Lakukan klarifikasi terhadap hal‐hal yang membutuhkan penjelasan  lebih  lanjut 
dan catatlah beberapa ide, gagasan dan pandangan lain yang dianggap penting. 

15.    Pada akhir buatlah resume dan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah 
dilakukan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Permainan 1.1 
Kartu Empat Satuan 

 

Format    : kelompok 
Waktu    : 5 — 10 Menit 
Tempat     : Di dalam ruangan 
Materi     : 1 Set Kartu  
Peserta    : 20 — 25 orang 

  

Deskripsi 
Permainan  ini  memberikan  pengalaman  belajar  kepada  peserta  tentang  konflik  yang  terjadi 
dalam kehidupan masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok dan diberikan kesempatan untuk 
melakukan  kompetisi  menggunakan  satu  set  kartu.  Setiap  kelompok  menggunakan 
kemampuannya untuk bersaing menjadi yang tercepat dalam mengumpulkan poin angka ‘empat 
satuan’. Masing‐masing akan bersaing dengan cara dan kesempatan yang dimilikinya.   
  

Tujuan 

1. Menunjukkan  bahwa  setiap  individu,  kelompok,  komunitas  agar memiliki  pemahaman 
tentang hakekat sengketa. 

2. Memahami bahwa perbedaan  kepentingan,  keterbatasan  sumber daya dan  situasi  sulit 
dapat menimbulkan ketegangan dan sengketa antarkelompok.  

3. Memahami bahwa konflik dapat mendorong perubahan baik positif—negatif. 
4. Melatih respon, kepekaan, dan sikap situasi sulit yang mendorong terjadinya sengketa. 

  

Cara Permainan 

1. Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan dilakukan.  

2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing‐masing kelompok terdiri dari 
3‐4 orang. 

3. Siapkan di atas meja satu set kartu permainan. Kartu tersebut dibagi tiga sama banyak. 

4. Berikan aba‐aba ‘mulai’ untuk meminta salah satu anggota kelompok yang ditunjuk untuk 
mengambil  satu  kartu untuk membentuk  angka  ‘empat  satuan’  (As, King, Quen,  Jack). 
Setiap kelompok hanya diberikan kesempatan empat kali dalam mengambil kartu pada 
satu tempat yang sama secara bergantian. Bagi kelompok yang dengan cepat mendapat 
jumlah  yang  sesuai,  maka  kelompok  itu  yang  menang.  Jika  ternyata  tidak  dapat 
mencapainya maka diberikan kesempatan yang kedua dengan membatasi waktunya. 

5. Berikan  kesempatan  untuk  melakukan  barter  dengan  kelompok  lain  pada  saat 
pengambilan kartu. 

6. Setelah  permainan  selesai  dilakukan  peserta  diminta  untuk menggali mengapa  konflik 
terjadi dan nilai‐nilai yang mendasarinya. 

7. Galilah pemahaman peserta tentang pengertian konflik,  ciri‐ciri konflik dan dampak yang 
ditimbulkannya dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

8. Buatlah  pokok‐pokok  pikiran  sebagai  kesimpulan  akhir  dari  permainan  ini  dan  kaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan. 

 

 Diskusi 

1. Apa yang pertama kali dirasakan peserta setelah melakukan permainan tersebut? 
2. Bagaimana upaya kelompok dapat menyelesaikan permainan dengan baik?  
3. Hal apa saja yang mempengaruhi kelompok untuk memenangkan permainan tersebut? 
4. Pelajaran apa yang dapat diambil dari permainan ini? 

 

Variasi 

Permainan  ini dapat dilakukan dalam sistem kompetisi—beberapa babak mulai dari penyisihan, 
semi final dan final. Pada babak penyisihan permainan dilakukan kepada 2 (dua) kelompok. Bagi 
kelompok yang menang atau memiliki nilai paling tinggi dapat mengikuti pada babak berikutnya, 
hingga ada satu kelompok yang menjadi  juara. Bagi pemenang pertama akan mendapat hadiah, 
kemudian mintalah pemenang untuk memberikan kesan dari permainan yang telah dilakukan. 
  

Kunci 

Permainan  ini memberikan pengalaman  tentang bagaimana  sengketa  terjadi dan dampak yang 
ditimbulkan. Setiap peserta akan cenderung untuk menjadi pemenang tanpa menghiraukan pihak 
lainnya. Menang menjadi suatu harapan dan tujuan kelompok. Permainan  ini mendorong setiap 
orang—kelompok berkompetisi—pada permulaan kecenderungan itu (sifat dasar manusia) akan 
dominan  muncul  kepermukaan.  Beberapa  saat  berjalan  mereka  akan  menemukan  kesadaran 
bahwa hal  itu tidak selamanya harus dilakukan hingga menimbulkan sengketa. Tetapi mengapa 
tidak  dilakukan  negosiasi  atau  kompromi  untuk  menyelesaikannya.  Permainan  ini,  sekaligus 
mengurangi sikap menang‐kalah, merasa benar, paling kuat dan paling baik.  
  

 

 

 

 
 Apa yang dimaksud dengan sengketa? 
 Mengapa sengketa itu terjadi? 
 Kemukakan ciri‐ciri sengketa dan dampak  yang ditimbulkannya? 



Lembar Kasus 1.1 
PNPM Mandiri Perdesaan di Gumukmas Penuh 

Rekayasa, SATPOL PP merangkap Ketua UPK Gumukmas 
 

KAMIS, 29 JULI  2010  

Pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPN  MP)  di 
kecamatan Gumukmas diduga penuh dengan  rekayasa.  Fasilitator Kabupaten  (Faskab)  Jember 
dianggap telah inggkar janji. 
 
Pelaksanaan Musyawaroh Antar Desa (MAD) Sosialisasi Kamis, (25/3) beberapa bulan Lalu di Aula 
kecamatan Gumukmas yang dihadiri Faskab ditersebut disinyalir telah terjadi rekayasa. Pasalnya 
pembentukan Pengurus UPK dilakukan secara tertutup. Bahkan salah‐satunya, terdapat anggota 
Satuan Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Kecamatan Gumukmas, 
Sebelum  acara  MAD  dimulai  tiga  orang  yang  akan  menempati  pengurus  sudah  persiapkan 
terlebih dahulu. Ketua UPK dari anggota Satpol PP Kiky Umar Faruq, ditetapkan sebagai Ketua 
UPK,  Sekretaris  Amin  Hidayati  (Mengundurkan  Diri;  ret)  dan  Bendahara  Novike  Eka  Pratiwi. 
Sedangkan untuk Koordinator MAD dan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan  (BP UPK) di 
pilih dari peserta yang hadir. 
 
Menurut Ketua BP UPK Khoerush Sholeh, Satpol PP  jelas tidak bisa menjabat sebagai pengurus 
UPK,  karena  dia  termasuk  perangkat  kecamatan.  “Mana mungkin  dia  bisa mengerjakan  dua 
pekerjaan sekaligus secara bersamaan. Hal senada ditegaskan Inayah instruktur pelatihan BP UPK 
saat ditanyakan Senin (26/7) di Bandung permai. Menurut Inaya Satpol PP tidak boleh menjabat 
Pengurus UPK. Dia harus memilih salah satu. “Di PNPM atau Di Satpol PP” Tegasnya. 
 
Untuk itu khoerus akan segera membawa persoalan ini kepada Fasilitator PNPM Mandiri Propensi 
Jawa Timur. Karena hal  ini sudah dibicarakan dengan Camat dan Fasilitator Kabupaten Jember. 
Namun tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. 
 
Jika sudah mendapatkan jawaban dari Jawa Timur saya bersama‐sama anggota BP UPK yang lain 
segera  berkoordinasi  dengan  Badan  Koordinasi Antar Desa  (BKAD)  untuk  dilaaksanakan MAD 
khusus yang akan membicarakan persoalan ini. 
 
FASKAB  JEMBER,  INGKAR  JANJI  Keputusan Musyawaroh  Antar  Desa  (MAD)  Prioritas  Selasa 
(27/7)  di  Aula  Kecamatan  Gumukmas,  disinyalir  telah  dikondisikan  terlebih  dahulu.  Demikian 
diungkapkan  Ketua  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  Desa Menampu  Joko  Suprayitno, Menurut 
Nano  (panggilan  akrap  Joko  Suprayitno),  Sebelum  pelaksanaan  MAD  Prioritas  sudah 
dikondisikan. 
 
Semua  Kepala Desa  dikumpulkan  terlebih  dahulu,  sehingga  dalam  pelaksanaan MAD  Prioritas 
tersebut, Hanya lima desa yang dapat menikmati program tersebut. Sedangkan desa Gumukmas, 
Kepanjen tereliminasi termasuk desa saya Menampu juga mendapat nasip sama. 
 
Mestinya  kalau  sudah  tau  desa  kami  tidak  boleh  menerima  program  ini,  karena  telah 
mendapatkan  program  Pemberdayaan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP),  kenapa  harus  dibentuk 
TPK,  KPMD,  TPU,  disuruh membuat  proposal  pengerasan  jalan,  diverifikasi  dan  diundang  Pra 
MAD , MAD Prioritas?. 



Ini  kan  namanya  kerja  sia‐sia,  menghambur‐hamburkan  uang,  tidak  ada  manfaatnya.  “Terus 
terang  saya merasa  kecewa, Karena disamping waktu,  tenaga dan pikiran  tersita, uang  jutaan 
rupiah melayang. Kepada siapa saya harus minta ganti. Keluhnya. 
 
Menurut Khoerush Sholeh, Fasilitator Kabupaten  (Faskab)  telah mengingkari  janji. Karena  saat 
rapat  koordinasi  dengan  Camat,  FT,  FK,  PJOKUPK,  BP  UPK  dan  kepala  desa  se  kecamatan 
Gumukmas Jum’at malam (1/7) di aula PKK kecamatan Gumukmas. Estu memberikan keyakinan 
kepada peserta rapat dan kepala Desa Gumukmas, Bambang Winarko yang menanyakan perihal 
isu desa yang  telah mendapatkan PPIP  tidak mendapatkan program PNPM. Menurut Estu desa 
yang mendapatkan PPIP masih bisa menerima proyek fisik, asal tidak satu lokasi. 
Kenapa hanya desa  yang mendapatkan PPIP dilarang menerima PNPN,  sedangakan desa  yang 
mendapatkan program  lain dari pemerintah pusat  tidak dilarang  juga.  Seperti Desa Mayangan 
tahun  ini menerima Program Pemberdayaan masyarakat pesisir dan menerima program PNPM. 
(Sumber: http://majalah‐gempur.blogspot.com) 

 



Lembar Kasus 1.2. 
Kasus PNPM Mandiri Sidorejo Bisa ke Pengadilan 

Jumat, 10 Desember 2010 08:17  

KASUS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  Desa Sidorejo, Kecamatan 
Arut Selatan, Kabupaten Kobar bisa  sampai ke pengadilan. Pernyataan  itu diungkapkan Camat 
Arut Selatan Mudelan saat... mengetahui kasus PNPM Mandiri Desa Sidorejo yang masih belum 
selesai hingga  saat  ini, kemarin. "Akan  tetapi kasus  ini masih akan dibahas di pihak kecamatan 
terlebih dahulu saja. Saya pun masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kelurahan 
Sidorejo dan pihak terkait lainnya." 
 
Namun jika hal itu tidak bisa dilakukan maka tindakan selanjutnya adalah mengikuti langkah atau 
prosedur hukum  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Tidak menutup kemungkinan kasus ini 
bisa naik ke pengadilan." 
 
PNPM Mandiri Desa Sidorejo itu adalah menggarap proyek pembangunan drainase dan jembatan 
kayu di Gang Damai 3 RT09, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arsel. Pembangunan PNPM Mandiri 
yang mulai dilaksanakan sebelum bulan puasa 2010 kemarin itu terhenti sehari sebelum Hari Raya 
Idul Fitri. Tetapi proyek itu hingga sekarang masih belum dilanjutkan lagi. 
 
Menurut Bendahara TPK Kelurahan Sidorejo Sukarni yang dibenarkan Lurah Sidorejo Roomhendi 
Mustofa pada  Jumat  (16/10)  lalu, pembangunan  drainase dan  jembatan  kayu di Gang Damai  3 
RT09 itu sempat tertunda karena menghadapi moment Hari Raya Idul Fitri pada September 2010 
kemarin  sehingga  pembangunan  pun  dihentikan.  Penghentian  itu  juga  dikarenakan  adanya 
ketidaksesuaian  antara  pengeluaran  di  lapangan  dengan  anggaran  yang  tertulis  di  Rancangan 
Anggaran Belanja (RAB). (DF/B‐1) 
 
Sumber:   
http://borneonews.co.id/news/kotawaringin‐barat/12‐kobar/5439‐kasus‐pnpm‐mandiri‐sidorejo‐
bisa‐ke‐pengadilan.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bahan Bacaan  1.1. 

Memahami dan Menerima Perbedaan Perspekif:   
Langkah Awal Memahami Konflik atau sengketa 

 

etiap masyarakat mememiliki perbedaan perspektif  atau pandangan yang berbeda tentang 
hidup dan masalah‐masalahnya.  Perbedaan ini disebabkan oleh hal‐hal sebagai berikut: 
 

a. Setiap manusia memiliki sejarah dan karakter yang unik 
b. Setiap  manusia  dilahirkan  dengan  jenis  kelamin  yang  berbeda  sebagai  laki‐laki  atau 

perempuan  
c. Setiap orang dilahirkan dalam suatu cara hidup tertentu 
d. Setiap  orang memiliki  nilai‐nilai    yang memandu    pikiran  dan  perilaku  dan memotivasi  

dalam mengambil tindakan dan untuk menolak tindakan yang lain.  
 
Perbedaan tersebut tentu saja melahirkan perbedaan perspektif manakala setiap individu 
menjalin relasi dan bekerja sama dengan  individu lain.  Demikian juga ketika setiap individu dalam 
melihat fenomena sosial di sekitar mereka, setiap individu akan memandang dengan cara yang 
berbeda.  
 
Untuk menunjukan terdapatnya perspektif yang berbeda, perhatikan ilustrasiilustrasi sebagai 
berikut: 
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Ilustrasi 1 
 

Ilustrasi 2 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengamati  ke  4  ilustrasi  di  atas    dengan  cermatdapatkah  anda melihat  sesuatu  yang  
berbeda ? 
 
Kesan  yang    berbeda    dari  setiap  individu  dalam  memaknai  ilustrasi  yang  sama,  dapat 
direfleksikan alam kehidupan bermasyarakat ketika melihat situasi sosial, politik, ekonomi,   dan  
budaya  secara berbeda.  Latar belakang setiap individu yang berbeda  yang akan menuntun kita 
untuk melihat sesuatu dengan cara tertentu.  
 
Setiap  perbedaan  perspektif  yang  dikarenakan  terdapatnya  cara  dan  sudut  perspektif  yang  
berbeda  justru  akan  memperkaya  kita  manakala  melihat  dan  mensikapi  suatu  permasalahan 
sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitar kita.  
 

Sumber : 
 Simon  Fisher,  et.al, Mengelola Konflik: Keterampilan dan  Strategi Bertindak,    The British 

Council Indonesia, 2001 
 http://www.newopticalillusions.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 3 

 

 

Ilustrasi  4 



Bahan Bacaan  1.2. 
Sengketa 

 
  

engketa secara umum dipahami sebagai  bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai 
kepentingan  yang  berbeda,  dan  terdapat  praktek‐praktek  untuk  saling  menghilangkan 
pengakuan  (hak) orang  atau  kelompok  lain.  Istilah  sengketa  seringkali  digunakan  secara 

bersamaan  dengan  konflik.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1988)  sengketa  diartikan 
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, peertikaian serta 
perselisihan.  Sedangkan  konflik  merupakan  percekcokan,  perselisihan,  serta  pertengkaran. 
Sengketa  adalah  daerah  atau  wilayah  yang  menjadi  pokok  pertengkaran  (menjadi 
rebutan/pertikaian  atau  perselisihan/pencederaan  (Sholih  Mu’adi,  210;xvi).  Emirzon  (2001) 
menyatakan  bahwa  konflik  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  ‘conflict’  dan  ‘dispute’  yang 
berartiperselisihan, percekcokan, pertentangan, persengketaan, perselisihan yang terjadi antara 
satu orang atau lebih yang sudah bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga. 
Pengertian  di  atas  berbeda  dengan  pendapat  Nader  and  Todd  (dalam  Munir,  1997)  yang 
menyatakan  bahwa  konflik  dan  sengketa memiliki  pengertian  yang    berbeda.  Konflik  adalah 
perselisihan  yang  hanya  melibatkan  dua  pihak  saja,  sedangkan  sengketa  adalah  perselisihan 
antara dua pihak atau lebih yang sudah bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihamk 
ketiga. 
 
Sengketa mempunyai dua sisi yaitu negatif dan positif. Dua sisi  tersebut  tidak  terpisahkan satu 
dengan  yang  lainnya.  Terlalu  banyak  persepsi  negative  yang  ada  pada  kita  tentang  sengketa 
menjadikan kita cenderung akan menghindar ataupun agresiv  terhadap sengketa yang muncul. 
Namun  terkadang  pemahamn  yang  terlalu  banyak  sisi  positifnya  menjadikan  kita  terlalu 
mengecilkan,  menyederhanakan  dan  terkadang  membiarkan  sebuah  sengketa  yang  muncul. 
Karenanya  kita  harus  bisa memahami  sengketa  secara menyeluruh  baik  sisi  negative maupun 
positive. Yang  terpenting adalah bagaimana kita bisa meminimalisasi  sisi negativ dari  sengketa 
yang muncul.  Jika  kita  hendak menyelesaikan  sengketa maka  kita  harus mendorong  sengketa 
yang ada di ekpresikan kearah yang positive.  
 
Mengapa  kita  harus merubah  pemahaman  kita  terhadap  sengketa menuju  ke  arah  yang  lebih 
positif ? jawaban atas hal tersebut, karena sengketa memiliki sifat‐sifat bawaan yang antara lain : 

a. Sengketa itu selalu ada 
Manusia  hidup  selalu  bersengketa.  Sengketa  ada  di  alam  dan  hadir  dalam  kehidupan 
manusia. Sengketa seperti cuaca, ia selalu ada. 

b. Sengketa menciptakan perubahan 
Sengketa  salah  satu  cara  bagaimana  sebuah  keluarga,  komunitas,  perusahaan  dan 
masyarakat  berubah.  Sengketa  juga  dapat mengubah  pemahaman  kita  akan  sesama, 
mendorong  kita  untuk  memobilisasi  sumber  daya  dengan  cara‐cara  baru.  Sengketa 
membawa  kita  pada  klarifikasi  pilihan‐pilihan  dan  kekuatan  untuk  mencarai 
penyelesaiannya. 

c. Sengketa selalu mempunyai dua sisi 
Secara inheren sengketa membawa potensi resiko dan potensi manfaat. Huruf Cina untuk 
kata “krisis” terdiri dari 2 huruf yang berarti: bahaya dan peluang. 

d. Sengketa menciptakan energi 
Energi  ini dapat bersifat merusak, dan dapat  juga bersifat  kreatif. Gesekan batu dapat 
menimbulkan api  tetapi  juga menghaluskan batunya. Sengketa memiliki  sifat mengikat. 
Sengketa juga membawa sifat memisahkan.  

e. Sengketa dapat menjadi produktif atau non‐produktif 

S



Sengketa  juga  produktif  lebih  mangacu  pada  permasalahannya,  kepentingan/minat, 
prosedur  dan  nilai‐nilai  pemahaman.  Semua  ini  akan  menghasilkan  suatu  “cahaya”. 
Sengketa yang paling non‐produktif cenderung mengacu pada pembentukan prasangka 
terhadap  lawan,  komunikasi  memburuk,  sarat  emosi,  kurang  informasi  dan  salah 
informasi. Hal‐hal ini akan menghasilkan kondisi “panas”, bukan “cahaya”.  

f. Sengketa dipengaruhi pola‐pola emosi, kepribadian, dan budaya 
Reaksi‐reaksi  psikologis  (melamun,  melawan,  dingin/diam)  memegang  peranan  yang 
sangat  kuat  dalam  mempengaruhi  proses  sengketa.  Sengketa  mengikuti  gaya 
kepribadian  dan  psikologi  seseorang.  Budaya  juga  ikut membentuk  aturanaturan  dan 
ritual yang membawa kita pada sengketa. 

g. Sengketa mengandung berbagai makna 
Sengketa  adalah  drama  yang  dapat  dianalisis  dengan memahami  siapa,  apa,  dimana, 
kapan dan mengapa‐nya dari cerita‐cerita itu. Kebanyakan sengketa itu berwajah banyak, 
sehingga usaha‐usaha memahaminya harus merekonstruksi  informasi‐informasinya. Satu 
titik  tolak  yang  sama  adalah  untuk memahami  berbagai makna  yang  dikandung  oleh 
sebuah sengketa. 

h. Sengketa memiliki daur hidup dan “sifat‐sifat bawaan”. 
Sengketa dapat bertransformasi, bertambah cepat, perlahan menghilang, atau berubah 
bentuk. Sengketa dapat berskala rendah, hingga meningkat menjadi “badai”. 

i. Sengketa menggugah kita untuk berfikir  
Para  penulis,  pemikir,  seniman,  politisi,  psikolog,  pengacara  dan  ahli  filsafat  semuanya 
tergugah karena sengketa. Demikian pula kita. Itu sebabnya kita suka menyaksikan opera 
sabun dan baca koran. 

  
 
Sumber : 

 Disarikan  dan  diadaptasi  dari  bahaya  dan  peluang,  Mitra‐mitra  BSP  Kemala  dengan 
Boedhi Wijardjo dkk, 2001 dan  Etnich diversity and Conflict management, LGI, 2004. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan Bacaan  1.3. 
Jenis‐Jenis Sengketa 

 
 
 

SASARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
P 
E 
R 
I 
L 
A 
K 
U 

 

 
Perilaku yang 
selaras 

 
Tidak ada sengketa 
 
 Setiap individu maupun 
kelompok    dalam  kehidupan 
keseharian ketika berinteraksi 
dengan individu atau 
kelompok lain kemungkinan  

berpotensi  menghadapi sengketa.   Namun 
demikian  setiap  individu atau kelompok  dapat 
mengambil upaya untuk melakukan pencegahan 
sebelum sengketa  terjadi, misalkan membuat 
kontrak atau perjanjian, setiap transaksi dibuat 
bukti transaksi dan lain‐lain. 

 
Sengketa  Permukaan  
 
Sengketa permukaan dapat  memiliki 
akar permasalahan yang dangkal 
atau dalam. Hal ini  mungkin 
disebabkan terdapat adanya 
kesalahpahaman tujuan,  interpretasi 

(penafsiran) yang berbeda yang dapat diatasi dengan 
perbaikan komunikasi dan upaya sadar untuk memahami 
kebutuhan satu sama lain dan pendapat kelompok yang 
lain.  

 
Perilaku yang 
bertentangan 

 
 

                                           
Sengketa  laten 
 
Sengketa  ini terjadi  di 
bawah permukaan. Sengketa  
ini mungkin perlu diangkat  
kepermukaan   sebelum di 
mulai langkah‐langkah  
efektif  untuk menangani 

sengketa tersebut.   
 

 
 Sengketa Terbuka  
 
Sengketa   ini sangat terlihat dan 
memiliki akar, 
kadang‐kadang dapat terjadi dan 
melibatkan  beberapa pihak yang 
terlibat dalam sengketa ini.  Untuk 

itu penyebab dan efek sengketa  perlu ditangani. Gugatan 
di pengadilan merupakan contoh sengketa yang terbuka. 
 

Sumber:   
Mengadopsi  Tearfund,  http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/English/Peace‐building/Peace_Esection1.pdf



Bahan Bacaan 1.4. 
Pemahaman Dinamika Sengketa 

 

inamika sengketa dapat dipahami dengan membandingkannya dengan nyala api. Sengkata 
seperti proses  nyala api  dengan tahapan‐tahapan yang unik (Ayindo dkk, 2001;. Macbeth 
dan  Fine,  1995).    Pentahapan  nyala  api  yang  dianalogikan  dengan  sengketa  dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 
 

Tahapan  Keterangan 

 

 

1. Pengumpulan bahan (material)/ Potensi  sengketa  

 Pada tahap awal bahan untuk menyalakan api   
dikumpulkan. Beberapa bahan   ini lebih kering daripada yang 
lain, tetapi  api belum mulai menyala.  Namun, ada gejala api 
mulai menyala karena bahan sudah tersedia.  

 Selama tahapan sengketa, yang kadang‐kadang 
disebut sebagai  sengketa  laten (Curle, 1971).   Perbedaan 
kepentingan  atas suatu  hak atau kepemilikan  yang tidak 
dikomunikasikan merupakan potensi  sengketa. 

 
 

 

 

2. Api mulai membakar / Konfrontasi.  

 Pada tahap kedua api mulai menyala dan membakar . Bahan‐
bahan kering yang mudah terbakar semakin banyak dan 
menunggu api yang disulut dengan pemantik api.  

 Tahapan ini ditandai dengan terdapatnya konfrontasi 
(pertentangan) antarpihak.  
  
 

 

 

 

3. Api Membakar/ Krisis.  

 Pada tahap ketiga, api membakar  dengan cepat dan tidak 
terkendali.  Pada tahap ini, sengketa  mencapai titik krisis dan, 
seperti nyala api, sengketa ini membutuhkan bahan bahan 
bakar. 

  Ketika sengketa  memuncak dan memanas  mereka yang 
terlibat di dalamnya sering menggunakan cara‐cara  yang   
terbuka   untuk memenangkan sengketa,  meskipun  biasanya, 
kedua belah pihak akhirnya kehilangan sesuatu. 

 Gugatan hukum   biasanya  dipergunakan   memperjuangkan  
tuntutan  yang  dianggap menjadi haknya.    

       

4. Bara / Potensi Sengketa 
 

 Pada titik tertentu, nyala api kian mereda, sebagian besar api 
telah padam  dan hanya menjadi bara karena sebagian besar 
bahan bakar telah terbakar.  

 Pada tahap ini,  sengketa   bisa terus berpotensi   menyala 
kembali apabila  terdapat bahan bakar baru yang ditambahkan 
pada bara tersebut. 

 Jika kesepakatan damai ditandatangani, maka sengketa  
biasanya berkurang setidaknya untuk sementara. Namun, jika 

D



Tahapan  Keterangan 

penyebab sengketa tidak  ditangani maka sengketa terbuka 
berpotensi terjadi kembali. 

 

 

5. Api padam / Regenerasi. 
 
 Pada tahap kelima, api akhirnya padam dan bahkan bara  telah 

mendingin.  
 Pada tahapan ini    saatnya untuk fokus  untuk membangun  

kembali komitmen yang  dilandasi  itikad  baik. 
 Kesediaan  untuk   berdialog, berkomunikasi, dan 

bermusyawarah   akan membuka kesepakatan‐kesepakatan 
dan komitmen‐komitmen  baru. 

 

Sumber: 
Mengadopsi  Reina Neufeldt, et.al, Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Caritas Internationalis, 
2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan Bacaan 1. 5. 
Pengertian Pokok dalam Sengketa Hukum 

  
 

engketa    yang  terjadi dalam masyarakat dapat memiliki dimensi hukum  apabila  sengketa 
tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersengketa.  Dimensi hukum ini lahir 
karena  akibat  sengketa  tersebut  telah  diatur  dalam  suatu  norma  hukum  yang  berlaku.  

Persinggungan  dengan  norma  hukum    yang    berlaku    maka  sengketa  yang  terjadi  diantara  
individu atau kelompok merupakan sengketa hukum.  
 
Sengketa  kepentingan menjadi peristiwa  hukum  atau   rechtsfeit   karena    akibatnya  diatur oleh 
hukum.   Peristiwa hukum  dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum; 
b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum. 

 
Peristiwa  hukum  karena  perbuatan  subyek  hukum  adalah  semua  perbuatan  yang  dilakukan 
manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, sebagai  contoh  pembuatan 
aneka perjanjian, pengadaan barang dan jasa,  pembelian barang,  dan lain‐lain.  

  
Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak 
timbul karena perbuatan  subyek hukum, akan  tetapi apabila  terjadi dapat menimbulkan akibat‐
akibat hukum tertentu, misal kematian seseorang peminjam (debitur) SPP,   dan kadaluarsa atau 
lewat watu    aquisitief   yaitu  kadaluarsa  yang menimbulkan  hak  dan  extinctief  yaitu  kadaluarsa 
yang melenyapkan  kewajiban).  Kadaluarsa menurut  Pasal  1993  KUH  Perdata    akan  terpenuhi 
apabila telah melewati 30 tahun sejak perbuatan hukum keperdataan dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perbuatan subyek hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Perbuatan subyek hukum yang merupakan perbuatan hukum; 
b. Perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum. 

  
Perbuatan  subyek hukum  yang merupakan perbuatan hukum  adalah perbuatan  subyek hukum 
yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Jadi unsur kehendak merupakan unsur esensial dari 
perbuatan  tersebut.  Contoh  perbuatan  jual  beli,  perjanjian  sewa  menyewa  rumah,  dan  lain 
sebagainya. 
 
 

S

Subyek hukum ialah segala sesuatu menurut hukum  dapat menjadi  pendukung   (dapat 
memiliki)  hak dan kewajiban.  

Subyek  hukum  
Badan hukum 

Pribadi 

Badan Hukum Publik:  
Negara atau instansi 
pemerintah 

Badan hukum Perdata:  
PT, Koperasi, Yayasan. 



Perbuatan hukum ada 2 macam yakni:  
a. perbuatan hukum yang bersegi satu (eenzijdig)   adalah   setiap perbuatan yang berakibat 

hukum (rechtsgevolg) dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subyek hukum, 
yaitu  satu  pihak  saja  (yang  telah  melakukan  perbuatan  itu).  Misalnya,      membuat 
testamen, adopsi anak, dan lain‐lain. 

b. perbuatan  hukum  yang  bersegi  dua  (tweezijdig)  adalah  setiap  perbuatan  yang  akibat 
hukumnya  ditimbulkan  oleh  kehendak  dua  subyek  hukum,  yaitu  dua  pihak  atau  lebih. 
Setiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian (overeenkomst) seperti 
yang  tercantum  dalam  pasal  1313  KUHPerdata  :  “Perjanjian  itu  suatu  perbuatan  yang 
menyebabkan  satu  orang  (subyek  hukum)  atau  lebih  mengikat  dirinya  pada  seorang 
(subyek hukum) lain atau lebih”. 

  
Perbuatan  hukum  bersegi    dua melalui  perjanjian  yang  disepakti  kedua  belah  pihak  sehingga 
menimbulkan akibat hukum dapat dideskripsikan dalam ragaan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan  demikian,    hukum  perjanjian    adalah  aturan  yang mengatur  hubungan  hukum  dalam 
lapangan hukum harta kekayaan     antara dua orang atau  lebih, yang memberi hak  (recht) pada 
salah  pihak  (kreditur)  dan memberi  kewajiban      pada  pihak  yang  lain  (debitur)  atas  sesuatu 
prestasi. 
 
 
Namun   setiap subyek hukum yang akan melakukan perbauatan hukum   harus memenuhi syarat 
kecakapan bertindak  . Seorang  individu yang bertindak untuk dirinya sendiri sebagai pihak yang 
akan melakukan  perjanjian  harus memiliki kecakapan untuk bertindak yang antara lain dibuktikan 

Subyek Perjanjian: 
• Seseorang 
• Badan Hukum 

Debitur  Kreditur  

Obyek Perjanjian 

Prestasi: 
• Memberikan/menyerahkan 
• Melakukan 
• Tidak melakukan 



identitasnya, misalnya KTP, Paspor, Akta Kelahiran.   Menurut KUH Perdata seseorang yang telah 
mencapai usia 21 telah dinyatakan memiliki kemampuan untuk bertindak.  Sementara untuk badan 
hukum  yang  akan  melakukan  perjanjian  harus  memiliki  persyaratan  tambahan  yakni  memiliki 
wewenang bertindak.  Kepastian kewenangan ini penting bagi seseorang yang bertindak mewakili 
suatu  badan  hukum  karena  ketiadaan    bukti  mengenai  wewenang  bertindak  akan  membuat 
dirinya  bertanggung  jawab  secara  pribadi    terkait  dengan  kontrak  yang  ditandatanganinya.   
Kewenangan    untuk  melakukan  penandatanganan  suatu  perjanjian  memerlukan  pelimpahan 
wewenang  dari  badan  hukum  yang  bersangkutan,  yang  bisa  berupa  surat  kuasa,  persetujuan 
rapat umum anggota,  bergantung bagaimana hal tersebut diatur dalam anggaran dasar.  Apabila 
dilakukan  tanpa  ada  kewenangan  maka  akan  terjadi  perbuatan  hukum  yang  melampaui 
kewenangannya (ultra vires atau detournement de pouvoir). Artinya suatu pihak yang melakukan 
perbuatan  hukum  dengan  melampaui  kewenangannya  sehingga  perbuatan  hukum  yang 
dilakukannya  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  yang  dikehendaki.  Konsekuensinya  pelaku 
tindakan ini harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara pribadi.  
 
Perbuatan  subyek hukum yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan  subyek hukum yang 
akibat  hukumnya  tidak  dikehendaki  pelaku  sebagai    contoh   onrechtmatigedaad   (perbuatan 
melawan hukum).   Perbuatan  melawan hukum terjadi apabila perbuatan tersebut bertentangan 
dengan hukum tertulis (undang‐undang) dalam hal: 

a. melanggar hak orang  lain yang diakui undang‐undang atau melanggar ketentuan hukum 
tertulis 

b. bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku, misal  tidak membayar  hutang  yang 
menjadi kewajibannya, padahal yang bersangkutan memiliki uang dan telah jatuh tempo. 

c. setiap  perbuatan  atau  kealpaan    yang menimbulkan    pelanggaran  terhadap  orang  lain 
atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 

d. melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap norma kepatutan  dalam pergaulan 
kemasyarakatan atau benda milik orang lain. 
  

Hak dan kewajiban melekat pada setiap manusia, oleh karenanya   untuk dapat menerbitkan hak 
dan kewajiban diperlukan peristiwa   hukum. Hak dapat  timbul pada  subyek hukum disebabkan 
oleh beberapa hal sebagai berikut: 

a. Adanya subyek hukum baru, baik orang maupun badan hukum; 
b. Terjadinya perjanjian yang disepakti oleh para pihak yang melakukan perjanjian; 
c. Terjadinya kerugian  yang diderita oleh  seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang 

lain; 
d. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat memperoleh hak; 
e. Terjadinya kadaluarsa 

 
Hak   menurut hukum dapat hapus karena 4 (empat) hal yakni: 

a. Apabila  pemegang  hak meninggal  dunia  dan  tidak  ada  pengganti  atau  ahli waris  yang 
ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun ditunjuk oleh hukum 

b. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak tidak dapat diperpanjang lagi 
c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi obyek hak 
d. Karena kadaluarsa 

 
Sementara  kewajiban  merupakan  beban  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  subyek  hukum.  
Dengan demikian konsekuensi logis dan yuridis  subyek hukum memiliki hak, maka pada saat yang 
bersamaan subyek hukum tersebut juga dilekati kewajiban.   
 
Selanjutnya   perbuatan  subyek hukum dapat menerbitkan  akibat hukum. Akibat hukum  adalah 
akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subyek hukum.  
Terdapat 3 (tiga) jenis akibat hukum, yaitu: 



a. Akibat  hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya,  lenyapnya  suatu  keadaan  hukum  tertentu, 
misalnya usia 21 tahun  melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak 
menjadi cakap bertindak. 

b. Akibat  hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya,  atau  lenyapnya  suatu  hubungan  hukum 
tertentu,  misalnya  sejak  kreditur  dan  debitur  melakukan  perjanjian  pinjaman  maka 
melahirkan hubungan hukum baru yaitu utang piutang. 

c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum.  
 

Berdasarkan  uraian  di  atas    dapat  diberikan  pengertian  bahwa  sengketa    hukum merupakan 
pertentangan  antara  dua  pihak  (individu)    atau  lebih    atau  suatu  kelompok  yang  berawal  dari 
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat 
hukum  bagi  keduanya.   Dengan  demikian  sengketa  hukum  dapat  terjadi  karena  timbulnya 
perbedaan  interpretasi terhadap formulasi   kontrak   yang menimbulkan perbedaan kepentingan 
atau   permasalahan kepemilikan diantara kedua belah pihak.     Situasi    ini akan berdampak pada 
terhambatnya  pelaksanaan hak dan kewajiban  yang ditetapkan bagi para pihak dalam  perjanjian 
yang telah disepakti. Dengan kata  lain komitmen untuk melaksanakan  isi perjanjian dengan yang 
seharusnya dilaksanakan dengan  itikad baik oleh masing‐masing menjadi rusak akibat timbulnya 
sengketa. 

  
 
Sumber: 

 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan untuk  Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta,  2001 
 Fully Handayani,  Pengantar  Ilmu Hukum: Pengertian Pokok dalam Sistem Hukum, tanpa 

tahun   
 I.G. Rai Widjaya,  Merancang Suatu Kontrak,  Kesaint Blanc ,  Jakarta,  2003 
 Yahya Harahap, Segi‐Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul 2 
Analisis Sengketa 
 

roses  pembangunan  yang  dilaksanakan  bersama  baik  oleh  pemerintah, masyarakat  dan 
swasta  merupakan  upaya  terpadu  dalam  mendorong  pertumbuhan,  kesejahteraan  dan 
keadilan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  seringkali  dihadapkan  dengan  berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Berbagai sengketa seringkali 
muncul serius dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sengketa dapat hadir kapan 
saja mengikuti  alur  atau  siklus program  sehingga proses dan pentahapan pembangunan harus 
benar‐benar  dirumuskan  secara  komprehensif  melibatkan  antarsektor  dan  antarpelaku 
pembangunan.  Sehingga  tidak  terjadi  permasalahan,  kerawanan  sosial,  dan  sengketa  yang 
berakibat terhambatnya tujuan pembangunan.  

 
Salah  satu  aspek  penting  dalam  mengelola  sengketa  dalam  pelaksanaan  program 

pembangunan,  yaitu  sejauhmana  masyarakat  dan  komponen  lainnya  mampu  memahami  dan 
memetakan  situasi  yang  dapat  mendorong  terjadinya  kesenjangan,  kerawanan  sosial  berupa 
sengketa  atau  konflik  baik  secara  vertikal  maupuan  horizontal. Memahami  sengketa  dengan 
benar  berhubungan  erat  dengan  kemampuan masyarakat  untuk menganalisis  dan memetakan 
kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  sebagai  acuan  dalam  merumuskan  strategi  pengelolaan 
sengketa secara komprehensif.  

 
Tindakan  pencegahan  sangat  penting  untuk mengantisipasi  berbagai  kemungkinan  yang 

dapat memperlebar kesenjangan, perpecahan, ketidaksinkronan, ketidakadilan, dan ketegangan 
sebagai  dampak  dari proses pembangunan.  Setiap  gejala  yang muncul  sejak  dini  dapat  segera 
dikenali melalui  serangkaian kegiatan penelaahan partisipatif  terhadap kondisi geografis,  sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya yang berpengaruh terhadap timbulnya sengketa atau konflik yang 
dapat menghambat pencapaian tujuan. 

 
Kegiatan analisis sengketa merupakan salah satu landasan dalam merumuskan strategi dan 

pola  pengelolaan  sengketa  sesuai  dengan  konteks,  kebutuhan,  kapasitas  kelembagaan  dan 
sumber  daya  yang  tersedia.  Hasil  analisis  sebagai  bahan  untuk  menentukan  alternatif 
penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P



Analisis Pemangku Kepentingan 
yang bersengketa 
“Analisis Siapa” 

 
Tujuan: 
Diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kajian 
pemangku kepentingan (Stakeholders Analysis) atau pihak‐pihak yang terlibat dalam 
sengketa. 

 

Pokok Bahasan: 

• Konsep Dasar Analisis Siapa (Stakeholders Analysis) 

• Langkah‐langkah dalam Analisis Siapa 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Studi kasus 
• Diskusi dan Kerja Kelompok 
• Simulasi dan Pemaparan 

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan: 

2.1. Model Analisis Sengketa 
2.2. Sumber‐Sumber Sengketa 
2.3. Menganalisa Para Pihak 
2.4.  Manajemen Sengketa 
2.5. Sumber Sengketa Hukum 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Siapa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Lakukan  curah  pendapat  berkaitan  dengan  pengalaman  peserta  dalam 
menghadapi  sengketa  atau  konflik  dengan  mengajukan  pertanyaan  pemicu 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  berbagi  pengalaman,  mengajukan 
pendapat, komentar dan bertanya tentang hal‐hal yang membutuhkan penjelasan. 

4. Fasilitator dapat memfasilitasi dengan memberikan  kesempatan  kepada peserta 
lain  untuk menanggapinya.  Gunakan  alat  bantu  atau media  untuk menjelaskan 
tentang konsep analisis siapa. 

5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. 
 
Kegiatan 2:  Langkah‐Langkah Analisis Siapa. 
 
6. Setelah  pembahasan  tentang  konsep  analisis  siapa,  selanjutnya  fasilitator 

menjelaskan tentang tujuan, materi dan proses dalam melakukan analisis siapa. 

7. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang masing‐masing terdiri dari 4‐6 
orang untuk mendikusikan kasus sebagai berikut: 

a. “Sengketa Tanah Desa Singkoyo dan Desa Toili versus HGU PT. KLS.”. Sebagai 
panduan pergunakan lembar kasus 2.1 

Atau : 

b. “Warga  Desa  Bersengketa  Batas  Wilayah”.  Sebagai  panduan  pergunakan 
lembar kasus 2.2 

8. Berdasarkan hasil kajian  terhadap kasus  tersebut selanjutnya  lakukan  identifikasi 
terhadap para pelaku yang  terlibat dalam sengketa  tersebut. Ajukan pertanyaan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 
 Apa  yang  Anda  pahami  tentang  aktor  atau  pelaku  yang  terlibat  dalam 
sengketa? 

 Mengapa  kita  perlu memahami  karakteritik  pelaku  yang  terlibat  dalam 
sengketa? 

 Faktor‐faktor  apa  saja  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  hubungan 
setiap pelaku yang terlibat dalam sengketa? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 
Disarankan  sebelum  simulasi  menjelaskan  beberapa  istilah 
penting  yang  akan  digunakan  dalam  mengidentifikasi  pelaku 
yang  terlibat  dalam  sengketa.  Pelaku  utama,  yaitu  kelompok 
yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Artinya dua belah 

pihak  yang  secara  langsung  berhadapan,  misalnya  kelompok  A  dengan 
kelompok B dalam dua kutub. Masing‐masing kutub ditelusuri siapa saja yang 
mempengaruhi  dan  mendukungnya  secara  langsung  dalam  konflik  kedua 
kelompok tersebut (kelompok sekunder). 

 

9. Periksa  kembali  sejauhmana  hubungan  kelompok  primer  dengan  kelompok 
sekunder  dan  pihak  lainnya.  Apakah  ada  kelompok  lain  di  luar  itu  juga  dapat 
mempengaruhi tingkat ketegangan atau proses penyelesaian sengketa. 

10. Jelaskan  kekuatan  hubungan  dengan  menggambarkannya  garis  hubungannya 
atau relasi disetiap kelompok agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait 
kekuatan  hubungan  baik  positif  atau  negatif  dari  masing‐masing  kelompok. 
Hasilnya  digambar  dalam  kertas  dalam  kertas  plano  dalam  bentuk  sosiometri 
sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Siapa  saja  para  pihak  yang  terlibat  sebagai  pelaku  utama  (kelompok 
primer) yang terlibat secara langsung dalam sengketa? 

 Siapa saja para pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam sengketa 
sebagai  pihak  pendukung  (kelompok  sekunder)  dari  masing‐masing 
pelaku utama (aktor primer)? 

 Siapa saja para pihak yang memiliki hubungan tidak langsung (kelompok 
tertier) dengan kelompok sekunder  dalam sengketa sebagai pendukung 
(kelompok tertier) dari masing‐masing pelaku utama (aktor primer)? 



 
 

Gambar 2.1 
Interaksi antarkelompok kepentingan 

 

Sumber: 
Wahyudin Sumpeno. (2009), Membangun Perdamaian: Panduan Pelatihan Mediasi 

dan Resoiusi Konflik, Banda Aceh: Bank Dunia 
 

11. Menegaskan  kembali  siapa  saja  yang  menjadi  aktor  atau  pelaku  utama  dalam 
sengketa tersebut dan kelompok‐kelompok yang mempengaruhinya. Anda dapat 
menambahkan  catatan  disetiap  gambaran  posisi  hubungan  tersebut  tentang 
masalah dan kepentingannya. 

12. Buatlah catatan hasil  temuan dengan menegaskan kembali hal‐hal berikut;  siapa 
yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan upaya damai, bagaimana prosesnya 
dan  pihak  mana  saja  yang  dapat  membantu  membangun  kesepakatan  dan 
diterima oleh pihak‐pihak yang berkonflik. 

13. Pada akhir kegiatan buatlah kesimpulan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan 
berikutnya. 

 

 



Analisis Sumber Sengketa 
“Analisis Apa” 

 

Tujuan: 
Diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kajian 
sumber  atau  penyebab  sengketa  (What  Analysis)  dengan  menggunakan  pohon 
masalah. 

 

Pokok Bahasan: 

• Konsep Dasar Analisis Apa (What Analysis) 

• Langkah‐langkah dalam Analisis Apa 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Studi kasus 
• Diskusi dan Kerja Kelompok 
• Simulasi dan Pemaparan 

  

Media dan Sumber Belajar 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan: 

2.1. Model Analisis Sengketa 
2.2. Sumber‐Sumber Sengketa 
2.3. Menganalisa Para Pihak  
2.4. Manajemen Sengketa 
2.5. Sumber Sengketa Hukum 
 



 

Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Apa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Lakukan  curah  pendapat  berkaitan  dengan  pengalaman  peserta  dalam 
menghadapi  sengketa  atau  konflik  dengan  mengajukan  pertanyaan  pemicu 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk berpendapat, berbagi pengalaman, 
memberikan  komentar  dan  bertanya  tentang  hal‐hal  yang  membutuhkan 
penjelasan. 

4. Fasilitator dapat memfasilitasi dengan memberikan  kesempatan  kepada peserta 
lain  untuk menanggapinya.  Gunakan  alat  bantu  atau media  untuk menjelaskan 
tentang konsep analisis apa. 

5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan. 
 

Kegiatan 2: Langkah‐Langkah Analisis Apa 

6. Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  mintalah  peserta  untuk  tetap 
membentuk kelompok yang sama masing‐masing terdiri dari 4‐6 orang.  

7. Mintalah  kepada  kelompok  untuk  mengidentifikasi  masalah  utama  yang 
disengketakan  oleh  pihak‐pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  dengan  mengkaji 
informasi secara  lengkap dari berbagai sudut pandang. Lakukan kajian mendalam 
menyangkut  berbagai  isu,  keluhan,  penolakan  dan  permasalahan  yang  paling 
mendasar dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 Apa  yang Anda  pahami  tentang  ‘masalah,  penyebab,  dan  akibat’  yang 
menjadi inti dari sumber sengketa? 

 Mengapa  kita  perlu  memahami  masalah,  penyebab  dan  akibat  dari 
sengketa? 

 Bagaimana  Anda  dapat menemukenali masalah,  penyebab,  dan  akibat 
yang terjadi dalam sengketa? 

 Manfaat  apa  saja  yang  diperoleh,  jika  kita memahami masalah  dalam 
sengketa?  

 

 
 Apa  yang  Anda  pahami  tentang  ‘masalah,  penyebab,  dan  akibat’  yang 
menjadi inti dari sumber sengketa? 

 Mengapa  kita  perlu  memahami  masalah,  penyebab  dan  akibat  dari 
sengketa? 

 Bagaimana  Anda  dapat  menemukenali  masalah,  penyebab,  dan  akibat 
yang terjadi dalam sengketa? 

 Manfaat  apa  saja  yang  diperoleh,  jika  kita  memahami  masalah  dalam 
sengketa?  

 

 
 Apa yang menjadi pokok persoalan atau keberatan yang dari masing‐masing 
pihak? 

 Apa yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang 
dirasakan oleh masing‐masing pihak yang bersengketa? 

 Apa masalah utama yang menimbukan rusaknya hubungan diantara para 
pihak?  
 



Catatan: 
Dalam pembahasan kelompok perlu merujuk kembali terhadap 
hasil  analisis  sebelumnya  (analisis  siapa)  agar  diperoleh 
gambaran  yang  utuh  tentang  konteks  dan  masalah  yang 
diperselisihkan  oleh  masing‐masing  pihak  yang  bersengketa. 

Upaya menggunakan informasi dan data pendukung yang akurat tidak hanya 
berdasarkan  interview dari pelaku  tetapi dari pihak  lainnya, misalnyai profil 
desa, statistik, hasil riset, pandangan ahli, fakta di lapangan, dokumen resmi, 
catatan rapat dan sebagainya.  

 

8. Jawab  pertanyaan  tersebut  akan menentukan  jenis masalah  utama  (inti)  yang 
akan  diletakkan  sebagai  batang.  Misalnya;  perebutan  aliran  irigasi  untuk 
pesawahan,  pemagaran  lahan  kelapa  sawit  oleh  masyarakat,  perkelahian 
antarpemuda, tingginya pengangguran, pengusiran warga, dan lain‐lain. 

9. Jika dari hasil diskusi kelompok terdapat  lebih dari satu masalah maka pilih yang 
memiliki tingkat urgensi atau kepentingan dan cakupan yang lebih luas.  

10. Berdasarkan masalah tersebut ajukan pertanyaan faktor‐faktor penyebab masalah 
itu muncul. Dengan menempelkannyan di bawah masalah inti sebagai akar. Setiap 
jawaban kemudian diajukan pertanyaan yang sama untuk masing‐masing jawaban 
hingga ditemukan jawaban akhirnya.  

11. Setelah faktor penyebab masalah telah teridentifikasi secara  lengkap, selanjutnya 
dari masalah tersebut diajukan pertanyaan “akibat apa saja yang ditimbulnya dari 
masalah  tersebut?”.  Tuliskan  semua  jawab  dari masalah  tersebut  dalam  bagian 
daun dan ranting pohon dan buahnya. 

12. Periksalah  kembali  keterkaitan  logis  setiap  faktor  penyebab  dengan  isu  lainnya. 
Apakah  ada  penyebab  lain  di  luar  itu  yang  memberikan  pengaruh  terhadap 
kepentingan kelompok dan konteks masalah yang disengketakan. 

13. Hasilnya digambar dalam kertas dalam kertas plano dalam bentuk pohon masalah 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.2   
Contoh Pohon Masalah 

 

 

Sumber:   
Wahyudin Sumpeno. (2009), Membangun Perdamaian: Panduan Pelatihan Mediasi dan 

Resoiusi Konflik, Banda Aceh: Bank Dunia. 

14. Mintalah masing‐masing kelompok untuk memaparkan hasil kajiannya dan berikan 
kepada  peserta  untuk memberikan  komentar  atau  tanggapan.  Jika  ada  hal‐hal 
yang  dianggap  perlu  untuk  ditambahkan  sebagai  catatan  Anda  dapat 
menambahkannya  disetiap  faktor  penyebab  atau  akibat  dari  setiap  alur  proses 
penelaahan. 

15. Buatlah catatan hasil  temuan masalah dengan menegaskan kembali hal‐hal yang 
menjadi sumber sengketa yang akan dicarikan alternative penyelesaiannya. 

16. Pada akhir kegiatan buatlah kesimpulan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan 
berikutnya. 

 

 

 

 

 



Analisis Perekat dan Pemecah 
“Analisis Bagaimana” 

 
 

Tujuan: 
Diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kajian 
terhadap  faktor‐faktor  perekat  perdamaian  dan  pemecah  dalam  penyelesaian 
sengketa dengan menggunakan pendekatan sirip ikan (Fishbone). 

 

Pokok Bahasan: 

• Konsep Dasar Analisis Perekat dan Pemecah  (How Analysis) 

• Langkah‐langkah dalam Analisis Bagaimana 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 45 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Studi kasus 
• Diskusi dan Kerja Kelompok 
• Simulasi dan Pemaparan 

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan: 

2.1. Model Analisis Sengketa 
2.2. Sumber‐Sumber Sengketa 
2.3. Menganalisa Para Pihak  
2.4. Manajemen Sengketa 
2.5. Sumber Sengketa Hukum 

 

 

 

 

 

 



 

Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Konsep Dasar Analisis Bagaimana 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Lakukan  curah  pendapat  untuk menggali  pemahaman  peserta  tentang  konsep 
analisis  bagaimana  dikaitkan  pengalaman  dalam  menghadapi  sengketa  atau 
konflik. Ajukan pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk berpendapat, berbagi pengalaman, 
memberikan komentar dan bertanya  tentang hal‐hal yang perlu penjelasan  lebih 
lanjut. 

4. Fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media untuk menjelaskan tentang 
konsep analisis apa. 

5. Buatlah catatan dan kesimpulan dari pembahasan 
 

Kegiatan 2: Langkah‐Langkah Analisis Bagaimana 
 
6. Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  mintalah  peserta  untuk  tetap 

membentuk kelompok yang sama masing‐masing terdiri dari 4‐6 orang.  

7. Gunakan  informasi  hasil  “analisis  siapa  dan  apa”  sebagai  acuan  dalam 
mengidentifikasi faktor‐faktor pemecah (‐) dan perekat (+).  

8. Mintalah  kepada  kelompok  untuk  mendikusikannya,  dengan  mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Apa  yang  Anda  pahami  tentang  faktor  pemecah  dan  perekat  dalam 
penyelesaian sengketa? 

 Mengapa  kita  perlu  memahami  faktor  pemecah  dan  perekat  dalam 
pemyelesaian sengketa? 

 Bagaimana Anda dapat menemukenali faktor pemecah dan perekat dalam 
pemyelesaian sengketa? 

 Manfaat apa saja yang diperoleh, jika kita memahami faktor pemecah dan 
perekat dalam penyelesaian sengketa?  
 
 

 
 Faktor‐faktor positif  apa  saja  yang dapat mendorong perdamaian bagi 
para pihak yang bersengketa? 

 Faktor‐faktor  negatf  apa  saja  yang  dapat  mendorong  perpecahan 
diantara para pihak yang terlibat dalam sengketa? 

 Bagaimana faktor‐faktor tersebut saling mempengaruhi satau dengan 
yang lainnya? 

 
 



9. Lakukan  analisis  terhadap  faktor‐faktor  pemecah  (dividers)  yang  dapat 
menghambat  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dihadapi.  Hasilnya  ditulis 
berdasarkan 4 (empat) dimensi dengan mengguna‐kan matrik sebagai berikut; 
 

Tabel. 2.1 Analisis Faktor‐Faktor Pemecah 

Personal  Relasional  Struktural 
 

Kultural 
 

(1)  (2)  (3)  (4) 
 
 
 
 

     

 
Keterangan: 

 Kolom (1) 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 
 
 

 Kolom (4) 

Tuliskan  beberapa  faktor  yang  bersifat  personal 
(kepentingan  masing‐masing  pihak)  yang  dapat 
mempertajam sengketa. 
Tuliskan  beberapa  faktor  negatif  yang  dapat  merusak 
hubungan para pihak yang bersifat horizontal. 
Tuliskan  beberapa  faktor  penyebab  ketegangan  yang 
bersifat  struktural  (antartataran)  atau  vertikal  misalnya 
desa dengan kecamatan, komunitas dengan pemimpinnya, 
dan daerah dengan pusat kekuasaan. 
Tuliskan  beberapa  faktor  penyebab  ketidakharmonisan 
atau sengketa yang bersifat kultural menyangkut identitas, 
nilai, keyakinan, ideologi dan sebagainya. 

 
 

10. Dilanjutkan dengan mengggali beberapa  faktor perekat  (connectors) yang dapat 
mendorong upaya penyelesaian antarpihak yang terlibat dalam sengketa. Hasilnya 
ditulis  berdasarkan  4  (empat)  dimensi  dengan  menggunakan  matrik  sebagai 
berikut: 

Tabel. 2.2 Analisis Faktor‐Faktor Perekat 
 

Personal  Relasional  Struktural 
 

Kultural 
 

(1)  (2)  (3)  (4) 

 
 
 
 

     

 
Keterangan: 

 Kolom (1) 
 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 
 

Tuliskan beberapa  faktor penyebab yang bersifat personal 
(kepentingan  masing‐masing  pihak)  yang  dapat 
mendorong  perdamaian  diantara  para  pihak  yang 
bersengketa. 
Tuliskan  beberapa  faktor  positif  yang  dapat memperkuat 
hubungan para pihak yang bersifat horizontal. 
Tuliskan  beberapa  faktor  pendorong  perdamaian  yang 



 Kolom (4)  bersifat struktural (antartataran) atau vertikal. 
Tuliskan  beberapa  faktor  positif  yang  memperkuat 
hubungan  dan  mendorong  penyelesaian  sengketa  yang 
bersifat  kultural  menyangkut  identitas,  nilai,  keyakinan, 
ideologi dan sebagainya. 

11. Setelah  masing‐masing  kelompok  menyelesaikan  matrik  analisis  tersebut, 
periksalah kembali bagaimana  interkoneksitas setiap faktor yang ditelaah dengan 
melihat permasalahan yang dihadapi. Kemudian digambarkan secara keseluruhan 
dalam kerangka analisis sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3  Analisis Sirip Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 
Wahyudin Sumpeno. (2010), Bahan Presentasi Pelatihan Pendekatan 
Pembangunan Peka Konflik, BRA dan Bappeda Aceh tanggal 14‐16 Oktober 2010. 

 

Catatan: 
Pada  saat  kelompok  menyusun  kerangka  sirip  ikan  tentang 
faktor negatif dan positif yang berpengaruh terhadap sengketa 
untuk menguji kembali setiap penyebab yang telah ditulis dalam 
masing‐masing  tabel. Apakah  setiap  faktor penyebab  tersebut 

telah  sesuai  dengan  konteks  dan  masalah  yang  disengketakan  atau  perlu 
diformulasikan  ulang.  Disamping  itu,  perlu  ditinjau  kembali  kedudukan 
masing‐masing  pihak  menyangkut  kepentingan  dan  tujuan  yang 
diperjuangkan serta apakah ada hal‐hal yang memiliki kesamaan.  

 

12. Periksalah  kembali  keterkaitan  logis  setiap  faktor  penyebab  dengan  isu  lainnya. 
Apakah  ada  penyebab  lain  di  luar  itu  yang  memberikan  pengaruh  terhadap 
kepentingan kelompok dan konteks masalah yang disengketakan. 



13. Mintalah masing‐masing kelompok untuk memaparkan hasil kajiannya dan berikan 
kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau tanggapan. 
Jika  ada  hal‐hal  yang  dianggap  perlu  untuk  ditambahkan  sebagai  catatan  Anda 
dapat  menambahkannya  disetiap  faktor  penyebab  atau  akibat  dari  setiap  alur 
proses penelaahan. 

14. Pada akhir kegiatan buatlah kesimpulan pembahasan dan kaitkan dengan kegiatan 
berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Kasus  2.1 
Sengketa Tanah Desa Singkoyo dan Desa Toili Versus HGU PTKLS 

 

SABTU, 27 NOVEMBER 2010 | 19:04 WIB 

Tanah yang dikelola masyarakat Desa Singkoyo dan Desa Toili yang terletak di sebelah selatan dan 
utara areal HGU milik PT. KLS seluas ± 1.550 Ha saat ini telah berubah menjadi perkebunan kelapa 
sawit (INTI) yang  dikuasai oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), padahal lahan masyarakat tersebut 
jika  dilhat  berdasarkan  peta Proyek  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Perkebunan  Besar  Swasta 
Nasional (1997) tidak masuk dalam areal HGU perusahaan yang dimaksud. Proses pengambilalihan 
atau  penyerobotan  yang  dilanjutkan  dengan  penanaman  kelapa  sawit  di  lahan  masyarakat 
dilakukan oleh PT. KLS sejak tahun 1996 melalui proses‐proses intimidatif. Selain melalui tindakan 
penyerobotan,  PT.  KLS  juga  menguasai  lahan  milik  masyarakat  melalui  proses  jual  beli  yang 
konspiratif dengan melibatkan pemerintah desa Singkoyo dan desa Toili. 
 
Fakta  bahwa  PT.  KLS  telah  melakukan  penyerobotan  lahan  masyarakat  (di  luar  areal  HGU) 
dikuatkan  dengan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Bpk.  Toni  Dewanto  yang  merupakan 
mantan karyawan PT KLS yang 16 tahun bekerja di perusahaan, bertugas melakukan pengukuran 
sampai penggusuran di wilayah HGU. 
 
Berdasarkan Peta HGU, dari arah  Jembatan HGU di Pertemuan aliran Sungai Toili dengan  Jalan 
dari Km  14  (tepatnya Kurang  lebih  di  antara  titik Kilometer  18‐19) panjang wilayah  kelola HGU 
adalah 4 Km. Dalam praktiknya ternyata HGU telah dikelola oleh PT KLS mencapai 7,6 Km., dari 
Arah  jembatan HGU tersebut. Jadi selama  ini PT KLS telah mengelola kelapa sawit di Lahan yang 
bukan merupakan areal HGU perusahaan  tersebut. Fakta  ini  juga sesuai dengan hasil pemetaan 
lapangan  dan  analisis  GIS  (Global  Informastion  System)  yang  dilakukan  oleh  Mapala  Santigi 
Universitas  Tadulako‐Fras  Sulteng  pada  tanggal  3  sampai  13  Desember  2009.  Dimana  hasil 
pemetaan  ini menunjukkan  bahwa  ±  1.550  Ha  lahan  yang  dikelola  secara  turun  temurun  oleh 
masyarakat desa Singkoyo dan desa Toili telah diserobot dan ditanami kelapa sawit INTI oleh PT 
Kurnia Luwuk Sejati. 
 
Di  bulan  Agustus  2009,  perwakilan  masyarakat  Desa  Singkoyo  menempuh  jalur  dengan 
melaporkan kasus ini di Komnas Ham. Sehingga pada tanggal 16 November 2009 tim komnas ham 
datang  untuk melakukan  peninjauan  lapangan  di  lahan  yang  disengketakan  oleh masyarakat. 
Sehingga pada tanggal 17 November 2009 diadakan pertemuan di kantor Bupati Banggai antara 
Komnas  Ham,  Pemda  Kabupaten  Banggai  dan  Perusahaan,  yang  menghasilkan  rekomendasi 
komnas Ham yang salah satu pointnya adalah :....”warga dan perusahaan tidak melakukan kegiatan 
apapun di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Singkoyo selama proses penyelesaian masalah 
berlangsung  (STATUS QUO)..” 
 
Tetapi dari rekomendasi Komnas Ham ini, pihak perusahaan tidak mengindahkan‐nya, perusahaan 
masih  juga melakukan  aktivitas  di  lahan  yang  disengketakan warga.  Sehingga  pada  tanggal  8 
Desember  2009,  masyarakat  berinisiatif  untuk  melakukan  pelarangan  aktivitas  baik  terhadap 
warga  dan  perusahaan  untuk  tidak  melakukan  aktivitas  di  lahan  yang  disengketakan  selama 
belum ada penyelesasiannya. Bentuk pelarangan yang dilakukan warga adalah memasang papan‐
papan plang yang berisi....”hentikan aktivitas di lahan sengketa ini...”. 
 
Besoknya harinya warga mendapatkan papan‐papan plang tersebut telah hilang....dari saksi mata 
(Markus, Salmun, dan Haerun) warga Desa Singkoyo dan Desa Toili mereka melihat pencabutan 
papan‐papan plang  tersebut, dilakukan oleh oknum polisi  yang bernama Piter dan Made,  yang 
sehari‐hari mereka sebagai keamanan di PT Kurnia Luwuk Sejati. 



Sehingga warga marah, pada tanggal 17 Desember 2009 warga melakukan pendudukan di  lahan 
mereka yang  telah di serobot oleh PT Kurnia Luwuk Sejati  (berdasarkan keputusan  rapat akbar 
PEPSI‐Persatuan Petani Singkoyo dan PESTRO‐Persatuan Petani Toroka pada tanggal 13 Desember 
2009). Dengan  satu  tuntutan  :  “KEMBALIKAN  TANAH RAKYAT DAN ADILI PT KURNIA  LUWUK 
SEJATI”. 
 
Kemudian pada tanggal 3 Januari 2010, 300 petani melakukan kembali pendudukan lahan mereka. 
Aksi  petani  yang  melakukan  perlawanan  terhadap  penyerobotan  lahan  mereka  oleh  PT  KLS 
dengan  melakukan  penebangan  pohon‐pohon  kelapa  sawit  yang  telah  ditanami  perusahaan 
sebagai perkebunan INTI. 
 
Aksi perlawanan..(pendudukan) petani ini tidak mendapatkan reaksi apa‐apa dari perusahaan. 
Aksi pendudukan lahan yang serupa  juga dilakukan oleh 300 rakyat tani Desa Piondo Kecamatan 
Toili, yang bersengketa dengan HTI (Hutan Tanaman Industri) PT KLS seluas 13.400 Ha. HTI PT KLS 
telah melakukan penyerobotan lahan warga desa piondo seluas 184 Ha yang telah ditanami sawit 
oleh perusahaan. 
 
Aksi pendudukan yang sama juga dilakukan 200 warga tani desa Moilong dan Tou, dimana HGU PT 
KLS telah melakukan penyerobotan lahan 2 desa tersebut seluas 745 Ha. 
Sampai  kini warga  tani masih  bertahan  di  lahan‐lahan  tersebut  dengan mendirikan  tenda  dan 
pondok‐pondok kayu,  sembari mereka menanam  lahan yang diserobot  tersebut dengan kelapa 
dalam dan pisang. Warga tani  juga masih berjaga‐jaga apabila pihak perusahaan ataupun aparat 
keamanan  melakukan  reaksi  perlawanan  terhadap  mereka,  mereka  akan  menghadapi  reaksi 
perusahaan/aparat  keamanan  tersebut.  (Sumber:  Deskripsi  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Desa 
Singkoyo  dan  Desa  Toili  yang  Dikelola  secara  Turun‐Temurun  oleh  PT  Kurnia  Lueuk  Sejati  (KLS). 
http://www.sawitwatch. or.id/index.php) 
  

 



Lembar Kasus  2.2 
Warga Desa Bersengketa Batas Wilayah 

 
Rabu, 20 April 2005 | 16:56 WIB 
 
Sekitar 50 warga dari Desa Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menginap 
di DPRD Lampung, sejak hari Senin (18/4)  lalu. Mereka menuntut DPRD agar memberi kejelasan 
tapal  batas  Kabupaten  Way  Kanan,  dengan  Kabupaten  Tulang  Bawang.  Pengunjuk  rasa 
mendirikan  tenda  di  halaman  DPRD  Lampung.  Mereka  memasang  poster‐poster  bertuliskan 
sejumlah tuntutan. 
 
Menurut  warga,  akibat  ketidakjelasan  batas  wilayah,  sejak  enam  tahun  terakhir, 
masyarakat  di  dua  desa perbatasan  kabupaten Way Kanan  dan  Tulang Bawang,sering bentrok 
fisik. Warga Desa Kartajaya mengaku  lahan seluas 5000 hektare di desa  itu  tanah adat mereka. 
"Sejak pemekaran Kabupaten Way Kanan pada  1999, Desa Kartajaya masuk wilayah kabupaten 
Way Kanan," kata Bahudin,  salah seorang pengunjuk rasa, kemarin. 
 
Di lain pihak, warga Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, mengklaim areal itu adalah 
hak adat mereka. Warga Gunung Terang pun banyak yang membuka lahan di tanah sengketa. 
 
Puncak  sengketa  terjadi  3  Januari  lalu.  Saat  itu  terjadi  bentrok  warga  kedua  desa  di  lahan 
sengketa.  Sekitar  30  warga  Desa  Kartajaya  mengajak  warga  Desa  Gunung  Terang  untuk 
bermusyawarah. "Tapi ternyata mereka datang dengan massa yang sangat banyak dan langsung 
menyerang kami. Sejumlah warga menderita luka‐luka, akibat bacokan pisau, golok, kampak, dan 
senjata tajam  lainnya, termasuk saya," kata Ahmad Zainuri,warga  lainnya, sembari menunjukkan 
bekas luka di tangan kanannya. 
 
Warga mengaku sudah berulang kali mengadukan kasus tersebut ke Pemerintah Kabupaten dan 
Polres Way Kanan. Selain menuntut kejelasan batas wilayah, mereka  juga mendesak agar pelaku 
tindak kekerasan ditangkap. 
 
Massa yang menamakan diri Buay Pemuka Pangeran  Ilir  itu mengatakan, tetap akan bertahan di 
DPRD Lampung, bila tuntutan mereka belum dikabulkan."Kami tidak berani pulang ke kampung, 
bila pelaku  tindak kekerasan dari Desa Gunung Terang  itu belum ditangkap. Mereka pasti akan 
bertindak lebih brutal, karena aksi kami ini," kata Bahudin. 
 
Anggota DPRD Lampung, Nur Hasanah kemarin mengatakan, Kepala Polda Lampung sudah turun 
ke  lokasi, berkoordinasi dengan Polres  setempat.  "Bila memang  telah  terjadi  tindak kekerasan, 
Kepala Polda berjanji akan segera menangkap para pelaku," kata Nur Hasanah. 
 
Mengenai batas wilayah, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lampung, sedang berusaha membuat 
batas wilayah permanen antara dua kabupaten tersebut. fadilasari 
 
Sumber: 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2005/04/20/brk,20050420‐40,id.html 



 
Bahan Bacaan 2.1 

Model Analisis Sengketa 
 

alah  satu  rujukan  yang  dapat  digunakan  dalam  analisis  sengketa  dengan menggunakan 
pendekatan kerangka kerja peka konflik (dispute and conflict analysis framework). Kerangka 
kerja  ini dirancang sebagai alat analisis terhadap dinamika sengketa dalam pembangunan. 
Model ini dikembangkan berdasarkan pengalaman di beberapa wilayah yang teribat dalam 

berbagai  konflik  dan  kerentanan  sosial  lainnya.  Dimana  seluruh  proses  pembangunan  dapat 
menimbulkan  gejolak,  kerentanan,  pertentangan  dan  ketidakstabilan  yang  diakibatkan  oleh 
berbagai faktor seperti konteks, pelaku dan penyebab atau masalah yang disengketakan. Model 
ini memperkenalkan kerangka analisi sengketa dengan sebagai sebuah bentuk perubahan dalam 
struktur kehidupan masyarakat. Model analisis sengketa dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4.   
Model Analisis Sengketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:   
Diadaptasi dari Wahyudin sumpeno (2010) Pedoman Praktis Penerapan Pendekatan Peka 
Konflik bagi Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah. BRA, Beppeda Aceh dan Bank 
Dunia 

 

Konteks merupakan  istilah yang merujuk pada  lingkungan mikro dan makro misalnya, keluarga, 
masyarakat, desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, negara dan regional. Dalam hal ini dapat 
berarti konteks geografis atau lingkungan sosial dimana konflik terjadi. 
 
Interaksi merupakan  hubungan  dua  arah misalnya  antarindividu,  antarkelompok,  antarwilayah, 
dan antar kelembagaan  yang mempengaruhi pencapaian  tujuan.  Interaksi  yang  terjadi diantara 
para  pihak  dapat  berkontribusi  dalam memperburuk  atau mengurangi  kekerasan  dan  potensi 
konflik. 

S



Intervensi merupakan serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan, program atau kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah  atau masyarakat  untuk menata  hubungan  atau  interaksi pemangku 
kepentingan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dalam jangka panjang. 
 
Pelaku  (actors)  merupakan  pihak‐pihak  atau  pemangku  kepentingan  baik  secara  individu, 
kelompok  atau  organisasi  yang  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam 
pembangunan.  Analisis  pelaku  akan  membantu  dalam  menentukan  pola  pendekatan  dalam 
penyelesaian konflik karena peran utamanya dalam mendorong atau mencegah konflik. 
 
Masalah/Penyebab  merupakan  dua  istilah  yang  digunakan  secara  berbeda  dalam  memahami 
dinamika  konflik  untuk  menilai  kesenjangan  ‘gap’  antara  harapan  dan  kenyataan.  Penyebab 
merupakan  faktor  dominan  yang  mendorong  peningkatan  konflik  atau  kesenjangan 
antarkelompok dalam masyarakat. 
 
Dimensi Sengketa 
Laderach,et.al  (2007)  memperkenalkan  model  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk 
mengidentifikasi  dinamika  konflik  atau  sengketa  dalam  pembangunan  dengan 
mengkombinasikan optimalisasi kapasitas  lokal, yaitu;  (a) personal,  (b)  relasional,  (3) struktural, 
dan (3) kultural. 
 
Personal merupakan sengketa yang  terjadi dapat bersumber dari hal‐hal yang bersifat personal 
seperti;  karakteristik  individu,  kepribadian,  emosional  dan  spiritual.  Program  yang  digulirkan 
secara  signifikan  akan mempengaruhi  eksistensi personal baik  secara psikis maupun  psikologis 
dalam  menerima  atau  menolak  program/kegiatan  yang  diusulkan.  Oleh  karena  itu,  setiap 
kebijakan  pembangunan  dan  prioritas  program  mampu  mendorong  keterlibatan  masyarakat 
secara  personal  mencakup  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  yang  langsung  atau  tidak 
langsung  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  pencapaian  tujuan  dan  kemampuan 
dalam mengelola diri terhadap perbedaan kepentingan. 
 
Relasional merupakan  engketa  dapat mengakibatkan  ketidakharmonisan  hubungan  satu  pihak 
dengan  pihak  lainnya.  Secara mendasar  ketika  Anda  terlibat  dalam mengelola  sengketa  atau 
konflik  berarti  membangun  hubungan  relasional  antarindividu,  antarsuku,  antarkelompok, 
antarlembaga, antarkeyakinan dan  sebagainya. Kualitas hubungan para pemangku kepentingan 
dalam pembangunan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target dan kerekatan sosial yang 
terbangun. Masyarakat diharapkan mampu mendorong perubahan positif dengan memperkuat 
pola  hubungan,  pola  komunikasi,  gaya  kepemimpinan  (leadership)  dan  manajemen  dalam 
pengelolaan situasi sulit dengan yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. 
 
Struktural merupakan  sengketa dapat  terjadi dalam bentuk  ketidakharmonisan pola hubungan 
struktural masyarakat. Pemahaman terhadap situasi dan konteks sengketa sangat tergantung dari 
kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi perubahan  sosial  (social  cohesion), prosedur—
mekanisme,  struktur  pengambilan  keputusan,  pola  kelembagaan,  serta  pelibatan  seluruh 
komponen  masyarakat  dalam  orientasi  program  pembangunan  serta  penyelesaian  konflik. 
Memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan 
pembangunan. 
 
Kultural  merupakan  sengketa  berdimensi  kultural  memiliki  daya  tekan  yang  jauh  lebih  besar 
karena  akan  lebih  rumit  dalam  penyelesaiannya.  Hal  ini  melibatkan  berbagai  komponen, 
kebijjakan  dan  perubahan  menyangkut  nilai  dalam  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu,  analisis 
sengketa harus mampu menggali berbagai kemungkinan positif dan negatif dari sengketa yang 
dapat  berpengruh  terhadap  perubahan  yang  lebih  luas  dan  bersifat  sistemik.  Pembangunan 
merupakan  proses  internalisasi  nilai‐nilai  yang  menjadi  dasar  dalam  mendorong  perdamaian 
secara  kultural.  Strategi  penyelesaian  sengketa  hendaknya  mempertimbangkan  perubahan  di 



dalam pola kehidupan mencakup nilai‐nilai‐‐budaya  sebagai bentuk hormonisasi dari perbedaan 
latar belakang suku, bahasa, pengalaman dan keyakinan.  
 
Tahapan Analisis Sengketa 
Secara umum analisis sengketa mengacu pada kerangka kerja konflik yang  telah dikembangkan 
pada  awal  tahun  1990‐an  yang  dikenal  dengan Do No Harm  Framework  (CDA,  2004). Dimana 
sejumlah  lembaga  NGO  internasional  dan  lembaga  lokal  melakukan  kerjasama  dalam  rangka 
mengoptimalkan kapasitas lokal untuk perdamaian melalui “DO NO HARM—Project”. Dari proses 
ini,  banyak  pembelajaran  yang  dapat  diambil  berupa  kerangka  kerja  analisis  konflik  (The 
Framework  for  Analyzing  of  Conflict)  yang  dapat  digunakan  sebagai  panduan  (tools)  untuk 
membantu  melakukan  analisis  sengketa  dengan  menyusun  secara  komprehensif  yang 
diintegrasikan  dalam  rencana,  pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  program  pembangunan. 
Berikut ini tahapan analisis sengketa dengan menggunakan prespektif Do No Harm: 
 

Tabel 2.4. Kerangka Analisis Penyelesaian Sengketa 
Langkah 1  Memahami Konteks Sengketa 

• Mengidentifikasi secara tepat ruang geografis dan sosial berkaitan 
dengan program pembangunan. 

• Mengidentifikasi penyebab konflik antarkelompok dan kerawanan 
lain yang diperkirakan dapat menimbulkan peningkatan kekerasan.  

• Bagaimana hubungan antara pelaku dan program pembangunan 
dengan konteks konflik? 
 

Langkah 2  Analisis Pemecah (Dividers) dan sumber sengketa 
 

Langkah 3  Analisis Perekat (Connectors) dan Kapasitas Lokal untuk Penyelesaian 
Sengketa 
 

Langkah 4  Analisis Bantuan dan Program Pembanguan 
Mengidentifikasi secara rinci pola dukungan, bantuan dan program 
pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat dan upaya perdamaian 
 

Langkah 5  Analisis Dampak Program Pembangunan tentang Konteks Konflik 
melalui Transfer Sumber Daya dan Pesan Etis (nilai) 
• Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis 

(nilai) berdampak pada pemecah dan sumber sengketa? 
• Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis 

(nilai) pada perekat dan kapasitas lokal untuk penyelesaian 
sengketa? 
 

Langkah 6  Memformulasikan Pilihan Strategi Intervensi 
Jika suatu elemen program pembangunan berdampak negatif terhadap 
pemecah (dividers)—penguatan sumber ketegangan  atau 
 jika elemen tersebut memberikan dampak negatif terhadap 
melemahnya perekat (conncetors) dan kapasitas lokal 
maka, formulasikan beragam pilihan yang mungkin untuk 
meminimalisasikan pemecah (dividers) dan memperkuat perekat 
(connectors). 
 

Langkah 7  Uji Pilihan dan Redesain  
Lakukan pengujian berdasarkan pengalaman; 
• Apa dampak potensial pemecah atau sumber sengketa? 



• Apa dampak potensial tentang perekat atau kapasitas lokal untuk 
penyelesaian sengketa? 

• Gunakan yang terbaik dan optimalkan berbagai pilihan untuk 
meredesain program. 
 

 
Sumber: 

 Diadaptasi  dari  CDA  (2004:5),  The  Do  No  Harm  Handbook:  The  Framework  for 
Analyzing  the  Impact  of  assistance  on  Conflict.  Cambridge:  CDA  Collaborative 
Learning Projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan Bacaan 2.2 
Sumber‐Sumber Sengketa 

 

Kebanyakan  sengketa  selalu mempunyai  sebab‐sebab ganda, biasanya  kombinasi dari masalah‐
masalah  dalam  hubungan  antara pihak  yang bersengketa mengarah  terbuka,  karena  seringkali 
menjadi  rumit,  sangat  penting  untuk mendefinisikan  pusat  situasi  kritisnya  atau  permasalahan 
pokoknya  atau  penyebab  pertikaiannya  dengan  mengamati  dan  memahami  pihak‐pihak  yang 
bersengketa. Dari pengalaman empiric di berbagai daerah di  Indonesia, maka dapat dinyatakan 
bahwa  sumber  pokok  sengketa  adalah  bersifat  structural,  dengan  melibatkan  unsure‐unsur 
lainnya sebagaimana dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka di bawah ini : 
 
Structural  
 
Terjadi ketika ketimpangan untuk melakukan akses dan control terhadap sumber daya. Pihak yang 
berkuasa  dan memiliki wewenang  formal  untuk menetapkan  kebijakan  umum,  biasanya  lebih 
memiliki  peluang  untuk menguasai  akses  dan melakukan  control  sepihak  terhadap  pihak  lain. 
Disisi  lain  persoalan  geografis  dan  factor  sejarah/waktu  seringkali  dijadikan  alasan  untuk 
memusatkan  kekuasaan  serta  pengambilan  keputusan  yang  hanya menguntungkan  pada  satu 
pihak tertentu. 
 
Kepentingan  
Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang  tidak 
bersesuaian.  Konflik  kepentingan  terjadi  ketika  satu  pihak  atau  lebih  meyakini  bahwa  untuk 
memuaskan  kebutuhannya,  pihak  lain  yang  harus  berkorban.  Sengketa  yang  berdasarkan 
kepentingan  ini  terjadi  karena masalah  yang mendasar  (uang,  sumber  daya  fisik,  waktu,  dll), 
masalah  tata cara  (sikap dalam menangani masalahnya) atau masalah psikologis  (persepsi atau 
rasa percaya, keadilan, rasa hormat, dll) 
 
Nilai 
 
Disebabkan oleh  system‐sistem kepercayaan yang  tidak bersesuaian, entah  itu hanya dirasakan 
atau  memang  ada.  Nilai  adalah  kepercayaan  yang  dipakai  orang  untuk  memberi  arti  pada 
hidupnya.  Nilai  menjelaskan  mana  yang  baik  dan  buruk,  benar  atau  salah,  adil  atau  tidak. 
Perbedaan nilai tidak harus menyebabkan sengketa. Manusia dapat hidup berdampingan dengan 
harmonis  dengan  sedikit  perbedaan  system  nilai.  Sengketa  nilai  baru  muncul  ketika  orang 
berusaha untuk memaksakan suatu system nilai kepada yang  lain, atau mengklaim suatu system 
nilai yang ekslusif dimana di dalamnya tidak dimungkinkan adanya percabangan kepercayaan. 
 
Hubungan antar manusia 
 
Terjadi  karena  adanya  emosi‐emosi  negative  yang  kuat,  salah  persepsi  atau  streotip,  salah 
komunikasi  atau  tingkah  laku  negative  yang  berulang(repetitif).  Masalah‐masalah  ini  sering 
menghasilkan  sengketa  yang  tidak  realistis  atau  tidak  perlu  ,  karena  sengketa    ini  bisa  terjadi 
bahkan ketika kondisi obyektif untuk terjadinya sengketa, seperti terbatasnya sumber daya atau 
tujuan‐tujuan bersama yang eksklusif, tidaqk ada. Masalah hubungan antar manusia seperti yang 
disebut diatas, seringkali memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik 
destruktif yang tidak perlu. 
 
 
 
 



Data 
 
Terjadi  ketika  orang  kekurangan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk mengambil  keputusan  yang 
bijaksana, mendapat  informasi yang  salah,  tidak  sepakat mengenai apa  saja data yang  releven, 
menterjemahkan  informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai  tatacara pengkajian yang 
berbeda.  Beberapa  sengketa  data  mungkin  tidak  perlu  terjadi  karena  hal  ini  disebabkan 
kurangnya komunikasi diantara orang‐orang yang berkonflik. Konflik data lainnya bisa jadi karena 
memang  disebabkan  informasi  dan/atau  tatacara  yang  dipakai  oleh  orang‐orang  untuk 
mengumpulkan datanya tidak sama 
 
Wujud Sengketa 
 
Sengketa  dapat  berwujud  tertutup  (latent)  ,  mencuat  (emerging)  dan  terbuka  (manifest). 
Sengketa tersembunyi   dicirikan dengan adanya tekanan‐tekanan yang tidak nampak yang tidak 
sepenuhnya  berkembang  dan  belum  terangkat  ke  puncak  sengketa.  Seringkali  satu  atau  dua 
pihak boleh  jadi belum menyadari adanya sengketa bahkan yang paling potensialpun. Sengketa 
mencuat adalah perselisihan dimana pihak‐pihak yang berselisih teridentifikasi. Mereka mengakui 
adanya  perselisihan,  kebanyakan  permasalahannya  jelas,  tapi  proses  negosiasi  dan 
penyelesainnya belum berkembang. Di sisi lain, sengketa terbuka adalah sengketa dimana pihak‐
pihak yang berselisih  secara aktif  terlibat dalam perselisihan yang  terjadi, mungkin  sudah mulai 
untuk bernegosiasi, dan mungkin juga mencapai jalan buntu. Akhirnya sengketa menjadi hal yang 
tidak bisa dihindarkan. Dengan merujuk pada hal  tersebut maka  tepatlah bahwa pada dasarnya 
sengketa  itu nyata, bisa destruktif bisa konstruktif. Tapi yang penting adalah bagaimana respon 
kita  terhadap  sengketa  tersebut,  bagaimana  nilai  dan wawasan  baru  ditumbuhkan  agar  dapat 
menghadapi dan mengelola sengketa. 
 
Deskripsi keterkaitan sumber‐sumber sengketa dapat dideskripsikan melalui ragaan di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 2.4.   
Keterkaitan antarsumber sengketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Boedhi Wijardjo, et.al., 2001 
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Bahan Bacaan 2.3.  
Menganalisa Para Pihak  

 

nalisis  ini  mempunyai  kedudukan  penting  bagi  mediator  untuk  melihat  berbagai 
kepentingan  yang muncul  diantara  pihak‐pihak  yang  bersengketa. Mengidentifikasikan 
para  pihak‐pihak  yang  berkepentingan  ini  harus  dilakukan  secara  hati‐hati,  para  pihak 
yang  bersengketa  ini  sesungguhnya  adalah  orang‐orang  yang mempunyai  kepentingan 

atau  termasuk  dalam  lingkaran  pihak‐pihak  yang  berkepentingan. Hal  ini  harus  cermat  dilihat, 
untuk memilah siapa sesungguhnya yang terlibat  langsung dan tidak  langsung serta mempunyai 
kepentingan dalam kasus‐kasus sengketa yang terjadi. 

Aktor 

Aktor disini ada dua macam aktor. Aktor pertama, adalah mereka‐mereka yang saling bersengketa 
langsung/berhadap‐hadapan  dalam  posisi  dan  kepentingan  yang  terlihat  berseberangan,aktor 
pertama ini disebut para pihak yang bersengketa. Sedangkan aktor kedua, adalah mereka‐mereka 
yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  subyek  yang  disengketakan  dimana  posisinya  secara 
tidak  langsung  belum  terlihat  dan  nampak  diantara  pihak‐pihak  yang  bersengketa  tapi 
kedudukannya sangat mempengaruhi para pihak yang bersengketa,aktor ini  disebut juga dengan 
istilah  pihak‐pihak  yang  berkepentingan.  Penggolongan  ini  penting  untuk membedakan mana 
yang  bukan  aktor  yang  bersengketa  dan  mana  aktor  yang  bersengketa  serta  untuk 
mengidentifikasikan pihak‐pihak yang berkepentingan. Aktor yang bersengketa dan pihak‐pihak 
yang  berkepentingan  dalam  kasus  sengketa  bisa  berjumlah  dua,  tiga  atau  lebih  dan  ini  harus 
dilihat  sebagai  aktor  yang  benar‐benar mempunyai  kepentingan  dan mempengaruhi  terhadap 
kasus sengketa yang terjadi. 
 
Kepentingan 
Menganalis  kepentingan  yang  muncul  dari  para  aktor‐aktor  harus  dilihat  dengan  melihat 
kepentingan‐kepentingan  yang muncul  dalam wujud  perilaku  tindakan,  tuntutan  atau  praktek‐
praktek  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  pihak  yang mencerminkan  adanya  kepentingan  yang 
muncul. Bukan, berdasar pada kepentingan yang belum terwujud dalam tindakan, tuntutan atau 
praktek. Melihat hal  ini harus hati‐hati, karena sesungguhnya dalam sengketa yang  terjadi, para 
pihak  cenderung  untuk  saling  memiliki  prasangka  pada  pihak  lain.  Periksa  dengan  hati‐hati 
kepentingan‐kepentingan yang muncul. 
 
Tindakan/Perilaku 
Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh para pihak‐pihak yang berkepentingan juga harus 
dilihat. Dalam analisa terbalik, perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak menunjukkan 
adanya kepentingan!.  Tindakan atau perilaku yang sudah dipraktekkan adalah wujud kepentingan 
yang muncul. 
 
Sumber Legitimasi 
Sumber legitimasi adalah alasan penguat mengapa para pihak melakukan tindakan/perilaku yang 
diwujudkan. Biasanya para pihak yang bersengketa mempunyai sumber legitimasi atas tindakan 
yang dilakukannya guna mengaktualisasikan kepentingan yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 

A



Tuntutan 
Tuntutan  selalu  muncul  terhadap  sebuah  subyek  yang  disengketakan,  itu  yang  terjadi  dalam 
semua kasus sengketa, dalam hal  ini mediator perlu secara detail memahami apa yang menjadi 
tuntutan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Tuntutan  ini  biasanya  didengungkan,  disuarakan 
dengan lantang oleh para pihak. 
 
Analisis  diatas  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  pegangan  untuk  menganalis  para  pihak  yang 
bersengketa dan para pihak yang berkepentingan dalam kasus sengketa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Bahan Bacaan 2.4.  

Manajemen Sengketa 
 

ubungan  antar  manusia  merupakan  sesuatu  yang  biasa  dilakukan.  Namun  demikian, 
karena masing‐masing manusia memiliki latar belakang yang berbeda, asal yang berbeda, 
pandangan,  pendapat,  ideologi,  dan  sikap  yang  sangat  boleh  jadi  juga  berbeda maka 

ketika hubungan antar manusia terjadi, baik itu interaksi pribadi, interaksi organisasi dan demikian 
pula dengan interaksi pengorganisasian konsumen pelayanan publik, pastilah terjadi sengketa. 
 
Sengketa pada hakekatnya dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau 
antagonis antara dua pihak atau lebih pihak. Sengketa dan persaingan memiliki perbedaan dalam 
kemampuan  salah  satu  pihak mampu  untuk menjada  dirinya  dari  gangguan  pihak  lain  dalam 
mencapai tujuan. 

 
Pandangan lama dan pandangan baru tentang sengketa 
 

Pandangan Lama  Pandangan Baru 
 

 Sengketa dapat dihindari   Sengketa tidak dapat dihindari 
 Sengketa disebabkan oleh kesalahan‐

kesalahan manajemen dalam 
perancangan dan pengelolaan 
organisasi atau oleh pengacau 

 Sengketa timbul karena banyak sebab, 
termasuk struktur sosial, perbedaan tujuan, 
perbedaan persepsi dan nilai‐nilai pribadi   

 Sengketa mengganggu dan 
menghalangi pelaksanaan optimal 
kegiatan 

 Sengketa dapat membantu atau 
menghambat pelaksanaan kegiatan dalam 
berbagai derajat 

 Pelaksanaan kegiatan yang optimal 
membutuhkan penghapusan sengketa 

 Pelaksanaan kegiatan yang optimal 
membutuhkan tingkat sengketa yang 
moderat 

 Tugas manajemen adalah 
menghilangkan sengketa 

 Tugas manajemen adalah mengelola 
sengketa  

 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa tidak hanya dapat berperan salah, tetapi 
juga  dapat  berfungsi  dalam  pengembangan  kegiatan  (fungsional). Dengan  kata  lain,  sengketa 
memiliki  potensi  bagi  pengembangan  kegiatan  maupun  menjadi  penghambat  kegiatan 
tergantung bagaimana sengketa itu dikelola. 
 
Jenis‐jenis sengketa  
 
Sengketa dapat dikelompokan menjadi 5 jenis sengketa, yaitu : 

a. Sengketa dalam diri individu 
Sengketa dalam diri individu biasanya terjadi karena individu menghadapi ketidakpastian‐
ketidakpastian  dalam  aktivitas  kehidupan,  berkaitan  dengan  ketidakpastian  pekerjaan, 
ketidakpastian suatu kondisi tertentu dll.  

b. Sengketa antar individu 
Sengketa  antar  individu  biasangyaterjadi  diakibatkan  karena  perbedaan‐perbedaan 
kepribadian dan rebutan peranan. 

c. Sengketa antar Individu dan kelompok 
Sengketa  antar  individu  dan  kelompok  biasanya  berhubungan  dengan  cara  individu 
berkaitan dengan keseragaman ataupun tekanan yang dilaksanakan oleh tim kerja. 
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d. Sengketa antar kelompok dalam lingkup organisasi 
Sengketa antar kelompok dalam lingkup organisasi biasanya terjadi karena pertentangan 
kepentingan antar kelompok 

e. Sengketa antar organisasi 
Sengketa antar organisasi biasanya  juga diakibatkan perbedaan kepentingan, persaingan 
akan pengaruh, persinggungan dan teknis. 

 
Dari uraian jenis sengketa tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa dirimbulkan oleh : 

a. Perbedaan  individual yang tidak mungkin disatukan karena adanya persepsi dan harapan 
yang berbeda 

b. Perbedaan informasi, kesalahan informasi, tidak banyak melibatkan perasaan 
c. Perbedaan tujuan dan tanggung jawab 
d. Stress akibat tekanan lingkungan karena keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian 
 

Karena sengketa merupakan sesuatu yang dapat menjadi pendukung dan pengjambat kegiatan 
dalam mencapai  tujuan,  sengketa  tentu mesti dikelola. Hal  ini penting dilakukan agar  sengketa 
yang  terjadi  dapat  fungsional.  Dapat  menjadi  hal  pendukung  atas  peningkatan  dan 
pengembangan  aktivitas  sehingga  tujuan  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  dicapai.  Lantas, 
bagaimanakah cara mengelola sengketa atau memenej sebuah sengketa? 
 
Tidak  ada  cara  yang  bisa  dianggap  paling  baik  untuk  menyelesaikan  semua  jenis  sengketa. 
Pendekatan dalam penyelesaian sengketa merupakan kombinasi antara perbedaan derajat dalam 
assetiveness dan perbedaan derajat dalam kemauan untuk bekerjasama (cooperativeness). Reaksi 
kooperatif  bertujuan  untuk  memuaskan  kebutuhan  pihak  lain,  sementara  reaksi  kekukuhan 
memfokuskan  diri  pada  kebutuhan  orang  yang  bersngkutan.  Reaksi  kooperatif mementingkan 
relasi sedangkan reaksi kekukuhan pada masalahnya. 
 
Kombinasi tersebut akan menghasilkan pendekatan sebagai berikut : 

a. Avoiding (menghindar) : tidak kukuh dan kooperatif 
Pendekatan ini mengabaikan kedua belah pihak yang bertentangan, dengan 
mengesampingkan atau menunda masalah. Bila hal ini dilakukan untuk sengketa dalam 
konteks dyadic, maka tidak membawa banyak pengaruh kepada orang lain (lose‐lose). 
Namun demikian bila ini dilakukan tim, maka dikhawatirkan lambat laun akan dapat 
menimbulkan sengketa latena. Dapat meledak sewaktu‐wakt tanpa kejelassn sebab yang 
relevan.  

b. Forcing (memaksa) : kukuh dan tidak kooperatif 
Memaksa merupakan penyelesaian  sengketa  yang hanya memuaskan  kebutuhan  salahs 
atu pihak  (pihak yang memaksa). Pemaksaan  ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
otoritas  formal,  rekayasa,  manipulasi,  intimidasi  atau  tudak  mengacuhkan  pihak  lain. 
Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tujua pribadi. Bila sering dilakukan, 
pendekatan ini akan menumbuhkan kebencian dan keputusasaan pada pihak yang dipaksa 
(win‐lose) 

c. Akomodatif : kooperatif dan tidak kukuh 
Pendekatan  akomodasi  bertujuan  untuk  tidak mengecewakan  pihak  lain.  Ini  dilakukan 
dengan mengabaikan kepentingan diri  sendiri. Penggunaan pendekatan  ini  secara  terus 
menerus/berulang‐ulang  menunjukan  prioritas  pada  mempertahankan  hubungan  antar 
manusia/kerelasian  yang  baik  dengan mengorbankan  tujuan  awal.  Ini  dapat  berakibat 
negatif bila orang  lain mengambil keuntungan dari diri kita yang membuat  terpuruknya 
harga diri kita sehingga kita terkondisikan menjadi pelengkap dalam pemuasan kebutuhan 
orang lain dengan diri kita sendiri memperoleh kemajuan.   

d. Kompromi : tengah‐tengah antara kekukuhan dan kooperatif 
Kompromi  adalah  cara memperoleh  sebagian  kepuasan  bagi  kedua  belah  pihak.  Yakni 
masing‐masing pihak hanya mendapatkan  separuh dan  sama‐sama mau mengorbankan 
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yang  separuhnya untuk  kepentingan pihak  lain.  Ini merupakan  cara  yang paling praktis 
dan banyak digunakan, namun untuk suatu tim, adakalanya  ini menjadi kontra produktif 
karena cenderung menyelesaikan sengketa antar personal, mejaga harmoni, kerukunan, 
namun mungkin tidak memecahkan masalah tim.  

e. Kolaborasi : kukuh dan kooperatif   
Cara  kolaborasi merupakan  usaha  untuk memperhatikan  kedua  belah  pihak  dan  biasa 
disebut dengan memecahkan masalah  (problem  solving). Dalam  cara  ini  yang ditempuh 
adalah mencari penyelesaian terhadap penyebab dari sengketa. Bukan mencari ihak yang 
bermasalah.  Dengan  cara  ini  kedua  belah  pihak merasa  sebagai  pemenang  atau  biasa 
dikenal denganm win‐win solution. Cara ini tidak bisa dikatakan sebagai cara terbaik untuk 
setiap situasi, namun cara ini biasa berusaha menanamkan norma kolaborasi kepercayaan 
sambil memperkenalkan nilai kekukuhan. Cara ini mendorong orang untuk memfokuskan 
pertentangannya  pada  masalah  atau  issue  dan  bukan  pada  pribadi  yang  diajak 
bertentangan.  Cara  inipun  dapat menumbuhkan  keterampilan  untuk mengatur  diri  dan 
menajdi problem solvers. Cara ini dapat dilakukan bila dilingkungannya mendukung adanya 
keterbukaan langsung. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Efek positif sengketa: 

a. Dapat mengembangkan kreatifitas; 
b. Dapat menstimulasi inovasi; 
c. Dapat mendorong pengembangan pribadi; 
d. Meningkatkan kemampuan berkompetisi dan penyelesaian sengketa. 

 
Efek negatif sengketa: 

a. Hancurnya hubungan antar pribadi; 
b. Hancurnya kelompok/tim/organisasi; 
c. Terhambatnya, bahkan gagalnya pencapaian tujuan. 

 
Sementara secara sosiologis sengketa didasarkan pada fakta sosial bahwa: 

a. Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan; 
b. setiap  masyarakat  selalu  menunjukan  adanya  gelajal  sengketa  dan  

disensus/ketidaksesuaian; 
c. setiap  elemen  dalam  masyarakat  menunjang  atau  memiliki  kontribusi  bagi  terjadinya 

perubahan sosial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bahan Bacaan 2.5. 
Sumber‐Sumber Sengketa Hukum 

 
alam perspektif hukum sumber sengketa hukum dapat  bersumber dari  perbuatan antara 
2 (dua) atau lebih subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum. Sengketa berpotensi 
mengemuka  apabila    terdapat  ketidaksesuaian dalam   merealisasikan  apa  yang menjadi 

hak‐haknya    dan    pembagian    beban  kewajiban    yang  tidak  merata  antara  pihak  sehingga 
menimbulkan ketidakadilan.   
    
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  (1993),    sengketa  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sengketa 
mengenai segala sesuatu yang di atur oleh hukum. Dengan perkataan lain sengketa hukum adalah 
sengketa yang menimbulkan akibat‐akibat hukum. Hal ini terjadi  karena dalam  melaksanakan hak 
dan kewajiban pada suatu hubungan hukum  terdapat salah satu pihak hak  diberikan oleh hukum   
dilanggar.  Dengan kata lain  kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum    telah diingkari 
oleh  pihak  yang  lain.    Dalam  hukum  perdata    sengketa  hukum  dapat  berupa  wanprestasi, 
perbuatan melawan    hukum maupun  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain, 
yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum yaitu yang berupa penyalahgunaan keadaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prestasi dan Wanprestasi 

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam hukum 
perjanjian  (kontrak)   dimaksudkan  sebagai  suatu pelaksanaan hal‐hal  yang  tertulis dalam  suatu 
perjanjian  oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan  hal‐
hal yang tercantum dalam perjanjian atau “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam 
perjanjian  yang bersangkutan. 
 
Bentuk‐bentuk prestasi   seperti yang tercantum dalam  Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu: 

a. Memberikan sesuatu; 
b. Berbuat sesuatu; 
c. Tidak berbuat sesuatu 

 Sementara itu, dengan wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah breach of contract 
yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang 
dibebankan oleh kontrak  terhadap pihak‐pihak  tertentu  seperti yang disebutkan dalam kontrak 
yang bersangkutan. 
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Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak  bagi pihak yang dirugikan 
untuk  menuntut  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  untuk  memberikan  ganti  rugi.    Dengan 
demikian  oleh  hukum  diharapkan  agar  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  dirugikan  karena 
wanprestasi tersebut.  Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : 

a. Kesengajaan; 
b. Kelalaian; 
c. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). 

Akan  tetapi  berbeda  dengan  hukum  pidana  atau  hukum  tentang  perbuatan melawan  hukum, 
hukum perjanjian   tidak begitu membedakan apakah suatu perjanjian   tidak dilaksanakan karena 
adanya  unsur  kesalahan  dari  para  pihak  atau  tidak.  Akibatnya  umumnya  tetap  sama,  yakni 
pemberian  ganti  rugi  dengan  perhitungan‐perhitungan  tertentu.  Kecuali  tidak  dilaksanakan  
perjanjian    tersebut  karena  alasan‐alasan  force  majeure  (keadaan  darurat),  yang  umumnya 
memang  membebaskan  pihak  yang  tidak  memenuhi  prestasi  (untuk  sementara  atau  selama‐
lamanya). 
  
Disamping  itu,    apabila  seseorang  telah  tidak dilaksanakan prestasinya  sesuai  ketentuan dalam 
perjanjian  , maka  pada  umumnya,  dengan  beberapa  perkecualian,  tidak  dengan  sendirinya  dia 
telah melakukan wanprestasi. Apabila  tidak ditentukan  lain dalam  kontrak  atau dalam undang‐
undang, maka wanprestasinya debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur 
yakni dengan dikeluarkannya “Akta Lalai” oleh pihak kreditur sebagaimana diatur pasal 1238 KUH 
Perdata. 
 
Dalam praktek akta  lalai  ini  sering disebut dengan  somasi.   Namun demikian,     Akta Lalai  tidak 
diperlukan dalam hal‐hal  tertentu, yakni:     

a. J ika dalam persetujuan ditentukan termin  (pentahapan) waktu; 
b. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi; 
c. Debitur keliru memenuhi  prestasi; 
d. Ditentukan dalam undang‐undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya 

 pasal 1626 KUH Perdata terkait dengan  modal  yang diserahkan dalam suatu 
persekutuan) 

e. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi. 

Jenis‐Jenis  Wanprestasi 

Ada berbagai jenis  bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya 
sudah setuju untuk dilaksanakannya. Jenis‐jenis  wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Wanpretasi berupa tidak memenuhi prestasi. 
b. Wanpretasi berupa terlambat memenuhi prestasi. 
c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. 

 
Dalam  hal  wanprestasi  berupa  tidak  sempurna memenuhi  prestasi,  dalam  perspektif    hukum 
perjanjian    dikenal  dengan  suatu  doktrin  yang  disebut  dengan  “doktrin  pemenuhan  prestasi 
substansial”.  Berdasarkan  doktrin  ini  dinyatakan    bahwa  sungguhpun  satu  pihak  tidak 
melaksanakan  prestasinya  secara  sempurna,  tetapi  jika  pihak  tersebut    telah  melasanakan 
prestasinya  tersebut  secara  substansial, maka  pihak  lain  harus  juga melaksanakan  prestasinya 
secara sempurna. Apabila suatu pihak  tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka 
pihak tersebut dapat  dikatakan tidak melaksanakan kontrak secara “material” (material breach). 
 
Karena itu, jika telah dilaksanakan prestasi secara substantif  (substansial performance)  terhadap 
perjanjian     bersangkutan,  tidaklah berlaku  lagi doktrin exceptio non adimpleti  contractus, yakni 



doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak 
lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. 
 
Misalnya, jika seorang kontraktor mengikat  perjanjian dengan pihak bouwheer untuk mendirikan 
sebuah bangunan, misalnya kontraktor   hanya tinggal memasang kunci bagi bangunan tersebut 
sementara pekerjaan‐pekerjaan  lainnya  telah selesai dikerjakan, maka dapat dikatakan dia  telah 
melaksanakan kontrak secara substansial. Sementara kunci yang tidak dipasang pada bangunan 
tersebut bukan berarti dia telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (material breach). 
 
Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara 
substansial.  Untuk  kontrak  jual‐beli  atau  kontrak  yang  berhubungan  dengan  tanah  misalnya, 
biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan.  
 
Untuk kontrak‐kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku 
doktrin  pelaksanaan  prestasi  secara  penuh,  atau  sering  disebut  dengan  istilah‐istilah  sebagai  
doktrin  pelaksanaan  perjanjian  secara  penuh  (strict  performance  rule).  Berdasarkan  doktrin 
pelaksanaan  kontrak  secara  penuh  ini, misalnya  seorang  penjual menyerahkan  barang  dengan 
tidak  sesuai  (dari  segala  aspek)  dengan  kontrak, maka  pihak  pembeli  dapat menolak  barang 
tersebut. 
 
Untuk mempemudah uraian di atas berikut dideskripsikan   ragaan   mengenai mengenai   prestasi 
dan wanprestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:  

a. pemenuhan perjanjian;  
b. pemenuhan perjanian ditambah ganti rugi; 
c. ganti rugi; 
d. pembatalan perjanjian timbal balik;  
e. pembatalan dengan ganti rugi. 
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Melakukan  Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan  ini  diatur  dalam  Pasal  1365 KUH  Perdata  bahwa  perbuatan melawan  hukum  adalah 
suatu perbuatan  seseorang  yang mengakibatkan  kerugian  yang  sebelumnya  tidak diperjanjikan 
sehingga pelaku diwajibkan mengganti kerugian.  

Molegraaff  menyatakan  bahwa  Perbuatan  Melawan  Hukum  tidak  hanya  melanggar  undang‐
undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad 
mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen 
dengan  mengatakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  harus  diartikan  sebagai  berbuat  atau  tidak 
berbuat yang bertentangan dengan  : 

a. Hak Subyektif orang lain. 
b. Kewajiban hukum pelaku. 
c. Kaedah kesusilaan. 
d. Kepatutan dalam masyarakat 

Kemudian   Pasal  1366 KUH Perdata   menetapkan bahwa   setiap orang bertanggungjawab  tidak 
saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang 
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati‐hatinya.  

Menurut para ahli dalam Pasal 1365 di atas, mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh 
perbuatan melawan hukum baik  karena berbuat    atau  karena  tidak berbuat.   Sedangkan Pasal 
1366 mengatur pertanggung‐jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.  

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi 

Untuk  dapat menempatkan  sengketa  hukum  dan  upaya penyelesaiannya maka perlu  dipahami 
perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi: 

a. Perbuatan Melawan Hukum    timbul  dari perjanjian    karena  undang‐undang,  sedangkan 
wanprestasi lahir  karena perjanjian. 

b.  Akibat akhir dari Perbuatan Melawan Hukum adalah pemulihan keadaan seperti semula 
dan ganti rugi, sedangkan akibat akhir dari wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi dan 
ganti rugi.  

c. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum    adalah perbuatan melawan  kewajiban hu‐kumnya, 
atau  melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  atau  melanggar  kesusilaan  atau  melanggar 
kepatutan,  keteli‐tian,  dan  kehati‐hatian.  Sedangkan  bentuk  wanprestasi  adalah 
keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian. 
 

Sumber: 
 Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  :dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis,  Citra  Aditya  Bakti, 

Bandung, 1999 
 Erman Rajagukguk,  Perbuatan Melawan Hukum oleh Individu dan Penguasa serta Kebijakan 

Penguasa yang  Tidak Dapat Digugat, tanpa tahun 
 H.A.Mukhsin Asyrof : Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, tanpa tahun 

 

 
 
 
 

 



Modul 3 
Membangun Nilai‐Nilai Dasar Penyelesaian Sengketa 
 

alam mekanisme penyelesaian sengketa, sejak awal harus dibangun kesepakatan bersama 
tentang nilai‐nilai dasar yang dijadikan landasan dalam membangun perdamaian. Nilai‐nilai 
tersebut  dibangun  atas  dasar  kepentingan  yang  lebih  luas  menyangkut  perlindungan 

terhadap  hak  dasar,  keterbukaan,  saling menghomati,  kebersamaan  dan  kesetaraan. Masing‐
masing pihak yang bersengketa cenderung   merasa benar dan meyakini apa yang menjadi nilai 
yang  harus  diperjuangkan, meskipun  akan  bertentangan  dengan  nilai  yang  diyakini  oleh  orang 
atau pihak lainnya. Disinilah terjadi benturan dan ketegangan karena masing‐masing merasa benar 
dengan apa yang diyakininya. Oleh karena  itu, menyelesaikan sengketa tidak hanya memberikan 
ruang  yang  luas  kepada  para  pihak  untuk  mendorong  sesuatu  yang  dianggap  benar  tetapi 
mencoba membangun  terobosan  baru  berupa  nilai‐nilai  dasar  yang  disepakati  dalam  kerangka 
penyelesaian sengketa yang lebih kokoh. 
 

Membangun kesamaan pandangan  tentang permasalahan yang disengketa harus didasari 
oleh kesepahaman tentang nilai‐nilai yang menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa. Hal  ini 
sangat  penting  agar  masing‐masing  pihak  memahami  posisi  dan  kedudukannya,  saling 
menghargai, dan membuka  jalan untuk menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima 
semua pihak. Nilai‐nilai dasar penyelesaian sengketa dapat dibangun berdasarkan kedekatan atau 
kekerabatan, budaya, ideologi, politik, keyakinan agama dan nilai‐nilai universal lainnya.  

 
Hal  terpenting  yang  perlu  diakukan  dalam  membangun  nilai‐nilai  atau  prinsip  dasar 

penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan  semua  pihak  untuk  duduk  bersama  menentukan 
prinsip‐prinsip  apa  saja  yang  menjadi  acuan  dalam  menyelesaikan  masalah  secara  damai. 
Menyepakati nilai‐nilai apa saja yang perlu dibangun agar masing‐masing pihak tetap dalam posisi 
setara‐‐tidak  berlawanan,  berfikir  dan  bertindak  positif  serta mempertimbangkan  hal‐hal  yang 
lebih produktif.   
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Tujuan: 
• Diharapkan  peserta memiliki  pemahaman  tentang  nilai‐nilai  atau  prinsip‐prinsip 

yang mendasari upaya penyelesaian sengketa 

• Peserta  memiliki  keterampilan  memfasilitasi  membangun  nilai‐nilai  dasar 
penyelesaian sengketa.  

 

Pokok Bahasan: 

• Pentingnya nilai‐nilai dasar dalam penyelesaian sengketa 

• Membangun nilai‐nilai bersama dalam penyelesaian Sengketa 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Curah pendapat dan pengalaman 
• Value Sheet 
• Membangun Komitmen 

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan : 

3.1. Prinsip‐Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa 
3.2. Kedaulatan Rakyat,Keragaman Dan kekerasan 
3.3. Bahan Bacaan : Moral Lingkungan Hidup 
3.4. Bahan Bacaan : Anti Kekerasan 
3.5. Bahan Bacaan : Kesetaraan Jender 
3.6. Bahan Bacaan : Sacred Violence 
 



Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Pentingnya nilai‐nilai dasar dalam penyelesaian sengketa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Lakukan  curah  pendapat  untuk  menggali  pemahaman  awal  peserta  tentang 
konsep nilai dan  landasan etis dalam penyelesaian  sengketa. Ajukan pertanyaan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  berpendapat,  berbagi  pengalaman, 
memberikan komentar dan bertanya tentang hal‐hal yang belum dipahami. 

4. Jika  diperlukan  fasilitator  dapat  menggunakan  alat  bantu  atau  media  untuk 
menjelaskan hal‐hal yang belum dipahami oleh peserta. 

5. Buatlah  catatan  dan  kesimpulan  dari  pembahasan.  Kemudian  kaitkan  dengan 
kegiatan selanjutnya. 

 

Kegiatan 2: Membangun nilai‐nilai bersama dalam penyelesaian sengketa 

6. Jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini.  

7. Bagikan  kepada masing‐masing peserta  lembar nilai  (value  sheet) berupa  kertas 
kosong yang akan diisi oleh peserta. 

8. Mintalah  kepada  peserta  untuk  mengisi  lembar  nilai  dengan  mendaftarkan 
sebanyak mungkin  nilai‐nilai  atau  prinsip‐prinsip  yang  perlu  diperhatikan  dalam 
upaya penyelesaian sengketa. 

9. Berikan  kesempatan  dan  waktu  yang  cukup  selama  5‐10  menit  untuk 
menuliskannya.  Berikan  penegasan  agar  peserta menuliskan  dalam  lembar  nilai 
minimal 20 nilai. 

10. Setelah selesai mengisi lembar nilai, bagilah peserta untuk membentuk kelompok 
yang  sama  terdiri  dari  4‐6  orang.  Setiap  kelompok  diminta  untuk menentukan 
nama  kelompok  dan  pemimpinnya.  Jelaskan  kepada  peserta  untuk  mengikuti 
instruksi yang disampaikan oleh fasilitator. 

11. Bagikan  10  lembar  kartu  metaplan  kepada  masing‐masing  kelompok  Mintalah 
kepada kelompok untuk mendiskusikan daftar nilai yang telah dibuat oleh peserta. 
Berikan  instruksi kepada kelompok untuk memilih  10 nilai‐nilai dasar yang paling 
utama  untuk  disepakati.  Tuliskan  dalam metaplan  setiap  nilai  dan  dibalik  kartu 

 
 Apa yang Anda pahami tentang nilai‐nilai atau prinsip‐prinsip dasar dalam 

penyelesaian sengketa? 
 Mengapa dalam upaya penyelesaian sengketa diperlukan nilai‐nilai dasar 

yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat? 
 Apa manfaat yang diperoleh, jika masing‐masing pihak yang bersengketa 

memiliki  pemahaman  yang  sama  tentang  nilai‐nilai  dan  prinsip  dasar 
penyelesaian sengketa ?  

 Bagaimana Anda dapat memahami perbedaan nilai diantara para pihak 
yang bersengketa? 

 



dituliskan nama kelompok. Lakukan pembatasan waktu selama 5‐10 menit untuk 
menyelesaikan dalam kelompok. 

12. Mintalah  pemimpin  atau wakil  dari masing‐masing  kelompok  untuk  berkumpul 
dalam pleno dengan membawa metaplan yang berisi nilai‐nilai dasar penyelesaian 
sengketa  yang  telah disepakati.  Instruksikan  kepada pemimpin  kelompok untuk 
memperjuangkan  hasil  yang  telah  diamanatkan  oleh  kelompoknya.  Mintalah 
kepada mereka  untuk memilih  10  kartu  nilai  yang  dianggap  paling  utama  akan 
menjadi kesepakatan pleno atau seluruh peserta. 

13. Berikan kesempatan masing‐masing pemimpin kelompok untuk bernegosiasi agar 
sebanyak mungkin  nilai‐nilai  yang  diajukan  dapat  diterima.  Bagi  kelompok  yang 
paling  banyak memasukkan  kartu  nilainya menjadi  pemenang  dalam  kompetisi 
tersebut. 

14. Setelah  permainan  selesai  lakukan  curah  pendapat  tentang  hikmah  dari  proses 
yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

15. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berpendapat, memberi komentar dan 
masukan atas pertanyaan tersebut. 

16. Buatlah  catatan  tentang  temuan  dalam  pembahasan  tentang    hal‐hal  penting 
berkaitan dengan nilai‐nilai dasar penyelesaian sengketa. 

17. Pada  akhir  sesi  buatlah  resume  dan  kesimpulan  dari  keseluruhan  proses 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

18. Hasil diskusi dituliskan dalam matriks  sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1. Faktor‐Faktor Penyebab Sengketa 
 

Faktor‐Faktor Penyebab 
Sengketa 

Reaksi Positif  Reaksi Negatif 

(1)  (2)  (3) 

 
 
 
 

   

 
Keterangan: 

 Kolom (1) 
 Kolom (2) 

 
 Kolom (3) 

 
Tuliskan beberapa faktor penyebab sengketa 
Berdasarkan  jawaban  pada  kolom  (1)  tuliskan  beberapa  reaksi 
atau tindakan positif yang ditunjukkan oleh masing‐masing pihak 
yang bertikai. 
Berdasarkan  jawaban  pada  kolom  (1)  tuliskan  beberapa  reaksi 
atau tindakan negatif yang ditunjukkan oleh masing‐masing pihak 
yang bertikai. 

 
 Apa yang Anda rasakan dalam mengikuti proses tersebut? 
 Kesulitan  apa  saja  yang  Anda  dihadapi  ketika  membuat  kesepakatan 

tentang nilai‐nilai dasar yang akan disepakati? 
 Bagaimana reaksi dari kelompok  lain ketika terjadi perbedaan pandangan 

dalam membuat consensus? dan bagaimana jalan keluarnya. 



 

Bahan Bacaan 3.1 
Prinsip‐Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa 

 
eterbukaan: merupakan ketersediaan informasi yang memadai dalam rangka pemahaman 
masing‐masing  pihak  terhadap  kebutuhan  dalam  penyelesaian  sengketa. masing‐masing 
pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  secara  sadar  dan  terbuka  menerima  perbedaan 

pandangan  tentang masalah  yang  diperselisihkan.  Terbuka  tentang  keadaan  diri,  kekurangan, 
kelebihan, kesulitan, dan memhamai bahwa  setiap orang pasti memiliki  rahasia yang  tidak bisa 
diungkapkan  begitu  saja.  Nilai  keterbukaan  bertujuan  agar  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam 
sengketa menerima posisinya masing‐masing dan mereka menjadi bagian dari  solusi  itu  sendiri. 
Mengakui dan menyatakan dengan  jelas hal‐hal  yang menjadi  kendala, ganjalan dan hambatan 
yang menggangu hubungan. Kedua belah pihak memberikan  informasi untuk mencari titik temu 
atas permasalahan yang disengketakan. 
 
Keikhlasan: merupakan kunci dari penyelesaian sengketa dimana masing‐masing pihak menerima 
keberadaan orang lain. Keikhlasan mendorong setiap kelompok mudah memaafkan ketika dalam 
situasi marah. Keikhlasan menjadikan seseorang ringan memberkan kebaikan kepada orang  lain. 
Membuka  sekat‐sekat  yang  ada  dari  masing‐masing  kelompok  akibat  ketidakpercayaan, 
kekuasaan,  kekecewaan, dan perlakuan  tidak  adil.  Ikhlas  tidak memandang diri  kita  lemah dari 
orang  lain  dan  merasa  terjepit  manakala  sebagian  tuntutan  berkurang  atau  tidak  terpenuhi. 
Karena di dunia  ini segala sesuatu pasti berubah. Keikhlasan menjadi  landasan untuk melakukan 
rekonsiliasi  tanpa  keikhlasan  masing‐masing  pihak  yang  bersengketa  sulit  diperoleh  titik 
temu. Tataplah  melihat  ke  depan  dalam  melihat  permasalahan,  temukan  jalan  untuk  saling 
memberi,  jalani dengan penuh kesabaran, karena pasti di balik sebuah permasalahan pasti akan 
muncul kemudahan.  ikhlas tidak berarti pasrah terhadap tekanan pihak  lain,  ikhlas  itu menerima 
dengan baik apa yang terjadi, dengan tetap berusaha mencapai apa yang diinginkan. 
 
Kesetaraan: merupakan keseimbangan posisi yang melekat dalam diri masing‐masing pihak yang 
bersengketa  dalam menentukan  pilihan  dan  keputusannya. Dalam  penyelesaian  sengketa  para 
pihak  berada  dalam  suatu  masyarakat  atau    kelompok  tertentu  memiliki  status yang  sama. 
Setidaknya,  kesetaraan  dalam  kerangka  penyelesaian  sengketa  mencakup hak yang  sama 
dalam hukum, merasakan  keamanan, memperolehkan  hak  suara, mempunyai  kebebasan  untuk 
berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak‐hak yang bersifat 
personal tetapi juga kewajiban yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 
 
Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders yang relevan untuk terlibat dalam 
penyelesaian  sengketa mulai  dari  identifikasi masalah, menyalurkan  aspirasinya, menunjukkan 
posisinya,  dan  merumuskan  peranan  dan  kontribusinya.  Prinsip  inklusivitas  dapat  dinyatakan 
dalam  berbagai  cara. Misalnya,  beberapa  praktisi  tentukan  dialog  multi‐stakeholder  sebagai 
bentuk  peleburan  semua  identitas  kelompok  yang  berbeda  dan  kepentingannya  terikat  lebih 
mengupayakan  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  hubungan  para  pihak  yang  bersengketa 
daripada fokus pada masalah tertentu. Prinsip inklusivitas diartikulasikan sebagai upaya pelibatan 
semua pihak melalui cara‐cara yang  lebih arif melalui dialog, negosiasi, mediasi dan pendekatan 
lainnya.  
 
Berorietasi pada Kebutuhan:  merespon terhadap kebutuhan dasar yang para pihak yang terlibat 
dalam  sengketa.  Prinsip  dasar  penyelesaian masalah  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  para 
pihak menemukan akar penyebab yang menjadi kebutuhan nyata  sehingga  sengketa  itu  terjadi 
dalam  skala yang berbeda. Setiap orang  tentu memiliki keinginan yang beragam dan pada  saat 
tertentu  akan  berbenturan  dengan  keinginan  orang  lain.  Fokus  dari  masalah,  sesungguhnya 
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bukan keinginan tetapi kebutuhan yang menjamin setiap orang berhak untuk mendapatkan dan 
memperjuangkannya. Kunci keberhasilan dalam penyelesaian sengketa terletak pada kemampuan 
masing‐masing pihak mendekatkan pada kebutuhan nyata yang bersifat dasar. Dengan ungkapan 
lain  berorientasi  pada  prioritas  kebutuhan masing‐masing  pihak  yang  bersengketa  bukan  pada 
keinginan  yang  sangat  sulit  untuk  dipenuhi.  Termasuk  mempertimbangkan  kepentingan 
masyarakat  rentan  secara  konkrit  berdasarkan  kajian  konteks,  pelaku,  permasalahan  serta 
negosiasi di antara pemangku kepentingan. 
 
Penyelesaian berbasis  Fakta dan Solusi: para pihak hendaknya memahami bahwa  setiap  kasus 
sengketa harus didasarkan pada fakta dan kebenaran sebagai dasar untuk menemukan solusi atas 
permasalahan.  Menghindari  praduga  dan  kecurigaan  yang  tidak  didasarkan  peristiwa, 
pengalaman, pengetahuan dan fakta dilapangan. Penyelesaian yang dibangun tidak cukup hanya 
menelusuri  fakta  sebagai  landasan  menemukan  kebenaran  tetapi  lebih  diarahkan  untuk 
menemukan  solusi  keluar  dari  permasalahan.  Bisa  saja  hasil  penelusuran  yang  dilakukan  tidak 
membuahkan  pengetahuan  dan  fakta  yang  cukup,  tetapi  bukan  berarti  masing‐masing  pihak 
menghabiskan  energi  untuk  terus  bersengketa.  Hal  terpenting menemukan  dan menyepakati 
solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.  
 
Pengembangan Konsensus: mendorong pemahaman bersama dari para pihak yang bersengketa 
untuk mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian  yang  lestari. Masing‐masing  pihak menjunjung 
tinggi  kesepakatan  dengan  menemukan  kesamaann  menghormati  perbedaan  perspektif  dan 
kepentingan,  memfasilitasi  pemahaman  bersama  tentang  konteks  dan  kebutuhan,  serta 
membangun kemauan untuk bekerjasama merumuskan pemecahan masalah. 
 
Komitmen  dan  Kerjasama:  memberikan  untuk  melakukan  aksi  bersama  dalam  rangka 
mewujudakan kesepakatan atas bentuk penyelesaian masalah dan mendorong komitmen untuk 
merealisasikannya sesuai dengan kemampuan para pihak yang bersengketa. Melibatkan berbagai 
pemangku  kepentingan  yang  memungkinkan  adanya  pertukaran  pengetahuan,  keahlian,  dan 
mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. 



Bahan Bacaan 3.2. 
 Kedaulatan Rakyat,Keragaman Dan kekerasan 

 

Keragaman, konflik dan kekerasan. 

alam perjalanan panjang kehidupan umat manusia terjadi proses interaksi yang terjadi baik 
antar  individu, antar komunitas, antar suku, antar golongan bahkan anatr bangsa selalui 
diwarnai  adanya  berbagai  perbedaan  kepentingan.  Interaksi  dengan  kepentingan  yang 

beragam  secara ekonomi, politik dan  social budaya pada gilirannya akan mendorong  timbulnya 
berbagai konflik. Bahkan acapkali konflik yang terjadi melahirkan ketegangan – ketegangan dan 
gesekan – gesekan antar manusia maupun antar kelompok. 
 
Sejarah mencatat bahwa sebagian besar konflik yang timbul antar manusia ( antar golongan, jenis 
kelamin,  suku,  ras  dan  agama  )  diselesaikan  dengan  cara  –  cara  kekerasan  penuh  dengan 
kebencian  dan  kejam  yang mengakibatkan  ratusan  ribu manusia  kehilangan  orang  kehilangan 
harta bendanya, kelaurganya, hancurnya lingkungan hidup bahkan jutaan nyawa harus melayang 
sia – sia. 
 
Dengan  pemahaman  sejarah  konflik  yang  penuh  kekerasan  dan  kekejaman  yang  tiada  tara 
sesunguhnya  diilhami  oleh  adanya  keragaman,  mengakibatkan  ketakutan  yang  berlebihan 
terhadap  konflik.  Keragaman  dan  konflik  telah  menjadi  trauma.  Keragaman  perbedaan 
kepentinga selalu diterjemahkan dengan kekerasan. 
 
Kenyataan  itu  terjadi  (trauma    di  negara  –  Negara  yang  penghormatan  dan  penegakan  hak 
asasinya masih buruk dan watak budaya dan praktek demokrasinya masih “angina – anginaan”). 
Di negara – negara  semacam  itu memiliki dorongan yang  sangat kuat untuk menjawab  seluruh 
konflik yang  terjadi dengan menempatkan posisi Negara secara superior, berlebihan dan  tampa 
kontrol.  Dengan  kondisi  yang  terbangun  seperti  itu  tidak  terhindarkan  munculnya  kekerasan 
terhadap rakyat yang dilakukan dan disponsori Negara. 
 
Respons  Negara  yang  mengede[ankan  kekerasan  dalam  menghadapi  konflik  sesungguhnya 
diilhami oleh pemujaan pada harmoni dan sekaligus mengharamkan konflik. Keberadaan konflik 
selalu  diasosiasikan  dengan  sesuatu  yang menyeramkan  dan buruk  seperti  disntegrasi,  anarkhi 
dan segala hal yang merugikan dan mengancam stabilitas nasional. Oleh karenanya harus diredam 
dan dicegah  sedini mungkin. Berangkat dari  ideology  tersebut upaya – upaya kekerasan dalam 
menghadapi konflik menjadi  sesuatu yang absash bahkan  sebuah keharusan. Dengan didukung 
oleh  konsepsi  tentang  teori  kedaulatan Negara  yang  cenderung  fasih, Negara merasa  sebagai 
satu –  satunya  institusi yang memiliki kewenangan melakukan kekerasan,  sebab Negara adalah 
pemegang  kendali  kebenaran  politik,  ekonomi  dan  social    budaya  dan moral.  Pada  gilirannya, 
pandangan  yang mengedepankan  aksi  –  aksi  kekerasan  pada  giliranya memberikan  kontribusi 
lahirnya sebuah konsepsi yang mengedepankan politik kekerasan (politic violence by state ). 
 
Dengan  tempaan pengalaman dalam bergelut dengan kekerasan akhirnya mendorong manusia 
untuk  merefleksi  seluruh  track  record  Kekerasan.  Ketika  mulai  disadari  bahwa  pendekatan 
kekerasan  tidak  pernah  menyelesaikan  masalah  bahkan  kecenderungan  memproduksikan 
berbagai  kekerasan  dan  sentiment  baru,  maka  muncullah  sebuah  kesadaran  kritis  bahkan 
pendekatan    kekerasan  bukanlah  cara  yang  layak  untuk  dijadikan  pilihan  dalam  menghadapi 
konflik  .  dari  sebuah  proses  perenungan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  mengenai 
keragaman, konflik dan kekerasan mendorong lahirnya sebuah pemahaman yang kritis, yakni : 

D



a. Keragaman dan konflik adalah sebuah fenomena nasional yang bersifat alamiah (natural). 
Oleh karena sifatnya yang alamiah, maka keragaman dan konflik tidak bisa dihindari akan 
tetapi harus digadapi dan ditangani. 

b. Kekerasan  sesungguhnya  bukanlah  disebapkan  adanya  keragaman  dan  konflik. 
Munculnya kekerasan sesungguhnya disebapkan oleh cara pandang yang salah terhadap 
fenomenakeragam  konflik  serta  ketidak  mampuan  manusia  dalam  menghadapi  dan 
menangani  konflik  tampa  kekerasan.  Cara  –  cara menghadapi  dan menangani  konflik 
dengan kekerasan lahir dari struktur budaya yang buas pro kekerasan serta mengagung –
agungkan nilai  – nilai  represivitas  yang berkembang  selama  ini. Akibatnya  semua pihak 
baik  Negara  dan  rakyat  tidak  memiliki  pengalaman  yang  cukup  menghadapi  dan 
menangani konflik tanpa kekerasan. 

 
Dari Kedaulatan Non‐Rakyat menuju Kedaulatan Rakyat 
  
Ketika  interaksi antar manusia mulai memasuki  tahap yang  lebih  luas dan  lebih kompleks maka 
secara  otomatis  keragaman  kepentingan  juga  semakin  meningkat.  Kenyataan  ini  mendorong 
rakyat  untuk mencari  –  cari  persamaan  dan mengorganisir  berbagai  perbedaan  –  perbedaan 
tujuan untuk meminimalkan konflik dan seluruh akibat yang timbulkan. Rekonstruksi social yang 
dilakuakan  paling  tidak  melahirkan  berbagai  perubahan  social,  misalnya  ditandai  dengan 
munculnya  paham‐paham  politik  tradisonal  yang  mengorganisir  masyarakat  dalam  sebuah 
tatanan  nilai  mereka  yang  diyakini.  Dalam  perkembangannya  pandangan  tatanan  yang  ada 
mencoba mengembalikan nilai – nilai yang mereka yakini pada dzat yang metafisi yang mereka 
anggap  suci  dan  berkuasa  atas  hidup manusia.  Konsepsi  ini  kemudian  dikenal  dengan  ajaran 
kedaulatan Tuhan ( Theokrasi ). Pada fase selanjutnya, seiring dengan perkembangan peradaban ( 
empirisme ) dan rasio ( rasionalisme ), Manusia mencoba mencari bentuk – bentuk “ketuhanan” 
yang lebih kongkrit. Pencarian Ide dan gagasan tersebut kemudian melahirkan sebuah ajaran atau 
teori  kedaulatan Raja  ( monarkhi  ). Dimana  raja dianggap  sebagai wakil  tuhan di dunia. Dalam 
perkembangannya  teori  kedaulatan  raja  dirasakan  semakin  tidak mampu menjawab  tantangan 
peradapan  dan  logika  kesadaran  rakyat  dan  sekaligus  tidak  mampu  mengakomodir  berbagai 
konflik yang berkembang. Sebap dalam praktek, konsep kedaulatn raja menimbulkan kekuasaan 
yang absolute, sentralistik dan akti kritik. Hal  ini terjadi karena raja adalah pemegang kendali  ide 
kebenaran. Hal ini adalah implikasi bahwa raja sebagai wakil tuhan didunia, tuhan adalah sesuatu 
yang suci dan bebas dari unsure kesalaha. Raja sebagai wakil Tuhan tentu harus suci pula, artinya 
harus bebas dari unsure kesalahan ( King can do no wrong ). 
 
Teori kedaulatan raja, pada akhirnya harustunduk pada perkembangan sejarah dimana tuntutan 
dan kesadaran kritis rakyat yang menuntut sebuah perubahan telah mendorong jatuh bangunnya 
ratusan bahkan  ribuan kerajaan diberbagai belahan bumi. Pada gilirannya, model – model  teori 
kedaulatan raja memperoleh rivisi menjadi monarkhi konstitusional. Artinya kekuasaan raja tidak 
lagi  mutlak  sebagai  mana  sebelumnya  dimana  raja  memegang  tiga  kekuasaan  sebagai 
pemerintah, pembentuk sekaligus pelaksana UU. Bahkan dalam beberapa Negara yang menganut 
model monarkhi  konstitusional  justru menempatkan  raja  sebagai  “  symbol”  kenegaraan  yang 
tidak  memiliki  kekuasaan  sama  sekali  dalam  pemerintahan  namun  memiliki  legitimasi  secara 
politik  dari  rakyat  sebagai  pemimpin  yang  harus  dihormati  dan  dijunjung  tinggi  secara moral. 
Dalam  perkembangan  yang  berbeda.  Adapula  Negara  monarkhi  yang  tidak  mampu 
memperthankan dirinya kemudian berubah total menjadi sebuah negara modern. 
 
Secara  umum  (mondial)  perjalanan  kemudian,  terutama  ketika  masyarakat‐bangsa  didunia 
melihat  Negara  sebagai  bentuk  yang  ideal.  Bukan  lagi  bentuk  kerajaan  dimana  nasib  seluruh 
rakyat digantungkan hanya pada  satu orang  saja,  raja. Sedangkan Negara akan dijalankan oleh 
lebih dari satu orang dan semua rakyat memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk 
mengelola pemerintah dan Negara. Dengan keterlibatan banyak pihak maka Negara dipandang 
akan  lebih  menjembatani  penyelesaian  konflik  yang  timbul  akibat  adanya  keragaman 



kepentingan. Namun  dalam  praktek  lahirnya  sebuah Negara  ternyata  diikuti  lahirnya  “saudara 
kembarnya” yakni dikotomi social politik ( Kelasa social ). Ada kelas yang menguasai (the ruling 
class)  dan  yang  dikuasai  (the  ruled  class).  Dikotomi  kedalam  kelas‐kelas  yang  berbeda  adalah 
sebuah konsekuensi  logis dari adanya sebuah Negara, sebap Negara tetap membutuhkan orang 
yang  akan mengelola  dan  bertindak  atas  nama Negara.  Secara  politik mereka  disebut  sebagai 
kelas  yang  sedang  berkuasa  (the  ruling  class)  sedangkan  kelas  yang  lainnya  adalah  kelas  yang 
perintak (the ruled class). 
 
Secara politik  kemudian dikenal hubungan  atau  relasi  yang  tak  simbang  antara  the  ruling  class 
sebagai  STATE  dengan  the  ruled  class  sebagai  rakyat  atau  CIVIL  SOCIETY.  Sebab  dalam 
prakteknya,  Negara  adalah  sebuah  organisasi  kekuasaan  yang  memiliki  segalanya  mulai  dari 
kewenangan, apparatus, sumber daya alam dan sebagainya. Dalam mengemban misinya ternyata 
Negara  juga  tidak  pernah menjadi  sebauh  organisasi  yang  netral. Diamana Negara  yang  harus 
menjembatani  dan  menagani  konflikyang  terjadi  antar  masyarkat  ternyata  malah  menjelma 
menjadi  sumber  konflik  yang  baru  dengan  berpihak  pada  kepentingan‐kepentingan  sendiri. 
Negara  telah  menjadi  monster  yang  mampu  memaksakan  kehendaknya  pada  rakyat.  Negara 
dapat dengan mudah “ membasmi “ rakyat yang dianggap tidak loyal pada Negara. Negara telah 
menjadi symbol sebuah kedaulatan baru yakni kedaulatan Negara. 
 
Legitimasi  dari  sebuah  adalah  kemampuannya  untuk mewujudkat  kepentingan  umum. Namun 
dalam  prakteknya,  di  Indonesia  misalnya  (pada  jaman  soeharto,  habibie)  rakyat  sangat 
dibingungkan  oleh  prpoganda  pemerintah  akan  memperjuangkan  terwujudnya  kepentingan 
umum.  Sebap  kepentingan  umum  yang  selama  ini  yang  digembar  –  gemborkan  oleh  Negara 
ternyata  hanya  memberikan  keuntungan  segelintir  orang  (elit  politik  dan  kroninya).  Jadi 
kedaulatan Negara telah direduksi menjadi kedaulatan segelintir orang (oligarki). Akibatnya sistim 
hukum hanya mengabdi pada kepentingan segelintir orang. Kenyataan  itu membuktikan bahwa 
Negara  telah  gagal mewujudkan  adanya  kepentigan  umum. Dengan  adanya  ketidak mampuan 
Negara  memerankan  fungsinya  sebagai  organisasi  yang  mengakomodir  kepentingan  seluruh  
rakyat (yang nota bene adalah kepentingan umum) maka sesungguhnya Negara secara otomatis 
kehilangan legitimasi politiknya untuk tetap memerintak rakyatnya. 
 
Runtuhnya kepercayaan terhadap konsep kedaulatan Negara dimulai ketika legitimasi dimilikinya 
mulai  pudar  dan  hilang.  Hilangnya  legitimasi  Negara  dibuktikan  dengan  menguatnya 
ketidakpercayaan  dan  tuntutan  rakyat  terhadap  Negara  agar  negar  tidak  berjalan  menurut 
logikanya sendiri,  tidak bisa dikontrol dan menyerap seluruh kekuatan dan sumber daya  rakyat. 
Yang mengakibatkan rakyat lumpuh dan kehilangan krativitas dan produktivitasnya. 
 
Dalam  mendasarkan  pada  pengalaman  sejarah  dimana  Negara  banyak  melakukan 
penyalahgunaan kekuasaan  (absus de droit) dengan meningkatnya  tindakan kolusi, korupsi dan 
nepotisme serta melakukan pelanggran hak asasi manusi maka kemudian bekembanglah gagasan 
untuk menempatkan rakyat sebagai pengendali Negara sekaligus sebagai pemegang kedaulatan. 
Halini kemudian mendorong lahirnya sebuah gagasan dan ajaran tentang kedaulatan rakyat. 
 
Dengan  didasarkan  pada  ajaran  kedaulatan  rakyat  maka  peran  Negara  harus  dibatasi, 
dikendalikan  dan  dikontrol.  Negara  tidak  boleh  dibiarkan  bebas mengembara  dan menjelajah 
mengikuti kehendak politik dari elitnya (the ruling class).   Kemudian diyakini bahwa Negara akan 
dapat memainkan fungsinya secara benar bila memenuhi criteria sebagai berikut: 

a. Kelas yang berkuasa (the ruling class) tidak boleh berbuat semaunya sebagai yang terjadi 
sebelumnya. 

b. Adanya  pengendalian melalui mekanisme  control  dan  partisipasi  rakyat  yang  lebih  luas 
terhadap  Negara.  Keterlibatan  yag  lebih  fundamental  peran  rakyat  terhadap  peran 
Negara adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar – tawar lagi. 



c. Agar  rakyat  terhindar dari kesewenang‐wenangan penguasa, dibutuhkan  sebuah aturan 
main  (rule  of  the  game)  dimana  rakyat  akan menentukan  bagaimana  ia  (rakyat)  akan 
diperintah. 

 
Karakter yang mendasari  lahirnya gagasan  tersebut adalah kepentingan yang  tidak  terbendung 
untuk mewujudkan sebuah kedaulatan  rakyat dengan didukung adanya sebuah demokrasi yang 
berbasis pada nilai – nilai hak asasi manusia (human rights based democracy). 
 
Sumber : 

 Diadaptasi  dari  YLBHI  bekerjasama  dengan  ANDI  (Asian  Network  for  Democracy  in 
Indonesia),  Kembali  Kekedaulatn  rakyat,  Pandangan  terhadap  Perubahan  konstitusi, 
naskah akan diterbitkan, Jakarta, 1999. 



Bahan Bacaan 3.3. 
Moral Lingkungan Hidup1 

 

A. Lahirnya Moral Lingkungan Hidup 
 

1. Krisis Lingkungan Hidu 
 

risis  lingkungan  hidup  telah  mengancam  kenyamanan  tempat  tinggal  manusia.  Ini 
termasuk salah satu dampak ulah manusia. Ternyata, pengelolaan lingkungan hidup secara 
bertanggungjawab belum membudaya. Tanpa penghargaan dan penghormatan terhadap 

hak  hidup  mahluk  ciptaan  lain,  menusia  berlomba‐lomba  menguras  isi  perut  bumi  demi 
kepentingan hidupnya. Keadaan  ini  terutama menimpa negara‐negara  sedang berkembang dan 
berpenduduk padat. Krisis menuntut  keseriusan berpikir dan bertindak demi masa depan  yang 
lebih baik dan  luput dari bencana‐bencana yang memprihatinkan. Dalam banyak hal, seharusnya 
manusia  ‘membatasi diri’  agat dapat menghindari  keadaan  yang menyengsarakan diri  –  sendiri 
dan  generasi  mendatang.  Persediaan  sumberdaya  alam  harus  memadai  dan  dirawat  secara 
bertanggungjawab supaya manusia – manusia yang akan lahir tidak menjadi korban kelaparan.2 
 
Sejak penerbitan  hasil penyelidikan  pertama  ‘Kelompok Roma’ mengenai  ‘Batas Pertumbuhan’ 
tahun 1972, tampak bahwa bukan hanya banyaknya masalah ekologi yang muncul, melainkan juga 
keruwetan masalah semakin bertambah. Ancaman terhadap masa depan bumi dan umat manusia 
kian menjadi. Mula‐mula, yang menjadi masalah pokok adalah kekurangan bahan makanan dan 
sumber makanan  di  permukaan  bumi. Akibatnya,  timbul  kelaparan  di  beberapa  belahan  bumi. 
Kini,  yang menjadi masalah  hangat  bukan  sekedar  kelaparan melainkan  semakin memanasnya 
suhu bumi,  kian membesarnya  lubang pada  lapisan ozon, penebangan  dan pembakaran  hutan 
tropis secara berlebihan (a.l. pembukaan  lahan perkebunan). Hujan mulai  jarang turun. Kawasan 
pertanian kering kerontang. Tanah pecah. Hasil bumi kian merosot. Pengelolaan kekayaan alam 
tidak direncakan secara matang.3 
 
Malah,  dalam  jangka  waktu  20  tahun  kemudian,  Konferensi  “Lingkungan  Hidup  dan 
Perkembangan”,  yang  diselenggarakan  oleh  PBB  pada  tahun  1992  di  Rio  de  Janeiro  (Brazil), 
kembali  menegaskan  bahwa  dunia  kita  sedang  ditimpa  keadaan  yang  mencemaskan  banyak 
orang. Ratusan juta manusia belum terlepas dari cengkraman kelaparan. Hingga kini belum segera 
tampak perbaikan  keadaan. Peredaran musim mengalami perubahan. Pada gurun  kian meluas. 
Persediaan  air minum  semakin menipis  dan  keadaan  cuaca  dari  hari  ke  hari  bertambah  panas. 
Krisis sedang melanda bumi dan segala kandungannya.4 
 
2. Kesadaran Manusia 

 
Ekologi dan moral  lingkungan hidup  saling  terpaut.  Sejak  awal  tahun  1970‐an, masalah  ekologi 
mulai menembus dunia moral.5 Masalah ekolgi umumnya terkait dengan krisis moral dalam usaha 
memahami  ciri  saling  ketergantungan  antara  manusia  dengan  lingkungan  hidup.  Manusia 
merenungkan  keadaan  lingkungannya.  Bagaimanakah  seharusnya  manusia  bersikap  terhadap 
lingkungannya? Apa pengaruh lingkungan terhadap hidup manusia di sekitarnya?6 
                                                            
1 Moral Lingkungan Hidup, Dr. William Chang, OFMCap, Penerbit Kanisius, 2001 
2 Bdk. Christian Link, “Ecological Crisis dan Christian Ethics”, Theology Digest (Volume 31, Number 2, Summer 1984); 149. 
3 Werner Krob, “Foundation and Perspective for an Ecological Ethics. The Problem of Responsibility for the Future as a 
Challenge to Theology”, Concilium (1991/4): 81‐82 
4 Reinhard Hermie, “Gestruepp nationaler Interessen”, Herder‐Korrespondenz (10 Oktober 1997): 510 
5 Hans Juergen Muenk, “Umweltethik”, News Lexikon der Christlichen Moral (Ed. Hans Rotter dan Genter Virst) 
(Innsbruck‐Wien: Tyrolia Verlag, 1990), 808 
6 Edward Walsh, “Healing Mother Earth”, Messenger of St. Anthony (No. 4, April, 1991): 18 
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Moral lingkungan hidup ada dasarnya bermula dari kesadaran hakiki manusia dalam menghadapi 
keadaan hidup dan  lingkungannya. Kesadaran  ini muncul  sejak dekade  lalu. Manusia menyadari 
dampak  dan  bahaya  penggarapan  alam  semesta.  Penggarapan  ini  seiring  dengan  teori‐teori 
ekonomi dan teologi yang dominan dalam abad ke – 19 dan 20. Penguasan ekonomi dan politik 
memanfaatkan manusia‐manusia yang dianggap  lemah dan tidak berdaya untuk menggarap dan 
memorak‐porandakan  kekayaan  alam.  Keuntungan  mereka  dipergunakan  untuk  memenuhi 
keperluan dan kepentingan pribadi.7 
 
Moral  lingkungan hidup menyadari adanya kesalahan  sikap dasar manusia  terhadap  lingkungan 
hidup.  Banyak  kelangan  berpendapat  bahwa  hanya  manusialah  yang  bernilai  intrinsik.  Hanya 
manusialah  yang  layak  mendapat  pertimbangan  moral;  sedangkan  penghuni  alam  semesta 
lainnya hanya memiliki nilai  instrumental  sebagai  sarana dalam pencapaian  tujuan‐tujuan hidup 
manusia. Ini tidak terlepas dari pengaruh pikiran dan sikap manusia yang berciri antroposentrik.8 
 
Kesadaran  ini mendorong menusia untuk membentuk sistem pemikiran ekologis dalam bersikap 
dan bertindak  secara bertanggungjawab. Kesadaran  ini  terkait dengan penemuan  kembali nilai 
alam  semesta.  Pola  pikir  ini menyoroti  sikap manusia,  penerpan  teknologi  dan  nilai‐nilai  yang 
seharusnya menuntun sikap dan tindakan manusia.9 
 
Sejumlah  pengamat  berpendapat,  masalah  pencemaran  udara  dapat  dirumuskan  sebagai 
kurangnya  tanggungjawab dan  kewajiban manusia untuk mengawetkan  sistem  ekologi  tempat 
manusia berada. Sistem ekologi merupakan seperangkat organisme dan  lingkungan yang saling 
terkait  dan  saling  tergantung.  Ini  dapat  dilukiskan  dengan  keadaan  dalam  sebuah  danau: 
keberadaan seekor  ikan sangat  tergantung dari organisme‐organisme air. Tiap unsur organisme 
dalam lingkungan saling berhubungan dan tergantung. Keadaan ini menyadarkan menusia bahwa 
mereka  adalah  bagian  dari  seluruh  sistem  ekologi  yang  lebih  luas.  Kesadaran  ini mendorong 
pecinta lingkungan hidup dan para penulis untuk mengingatkan manusia bahwa mereka sungguh 
bertanggungjawab  secara  moral  untuk  menjaga  kesejahteraan  yang  bukan  hanya  monopoli 
manusia, melainkan juga untuk mahluk ciptaan lain.10 
 
B. Moral Lingkungan Hidup : Apa itu? 
 
1. Sebagai Pertimbangan Filosofis dan Biologis 

 
Moral  lingkungan  hidup  acapkali  dilukiskan  sebagai  ‘evolusi  alamiah  dunia moral’. Maksudnya, 
dunia moral lambat laun semakin memperhatikan jagat raya dan masalah ekologis. Semula dunia 
moral  lebih memperhatikan hubungan sosial anta pribadi dan kemudian hubungan sosial antara 
perseorangan dengan seluruh masyarakat. 
 
Mengikuti  jejak Aldo Leopold, seorang pecinta  lingkungan hidup, merumuskan moral  lingkungan 
hidup sebagai pertimbangan  filosofis dan biologis mengenai hubungan manusia dengan tempat 
tinggalnya  dan  semua mahluk  non manusia.  Dalam masyarakat  beradab, moral  ini menuntun 
manusia untuk meninjau kembali sejumlah gagasan yang benar dan salah mengenai tingkah  laku 
manusia  terhadap  alam  sekitarnya.  Perlu  dipahami,  mutu  hidup  individual  dan  sosial  amat 
tergantung  pada  keadaan  lingkungannya.  Perluasan  etika  yang  meliputi  hubungan  manusia 

                                                            
7 John Cobb, “Ecology and Process Theology”, Ecology : Key Concept in Critical Theory (Ed. Carolyn Merchant)(New 
Jersey : Humanities Press, 1994), 322 
8 Tim Hayward, Ecological Thought: An Introduction (Cambridge: Polity Press, 1995), 58 
9 Maria A. La Torre, Ecologia e Morale [L’irruzione dell’istanza ecologica nell’etica dell’occidente] (Asisi: Cittadella 
editrice, 1990), 59 
10 Bdk. Velasquez, Business Ethics, 231‐232 



dengan  lingkungan  seharusnya menjadi  bagian  integral  dari  filsafat manusia.  Pandangan  dan 
tingkah laku manusia tidak terlepas dari pertimbangan filosofis yang mewarnai hidupnya.11 
 
2. Sebagai Moral Belas Kasih12 

 
Ekologi  mengandalkan  landasan  berpijak.  Setidaknya  ilmu  ini  dapat  bersandar  pada  sikap 
penghargaan  dan  penghormatan  terhadap  semua mahluk  ciptaan.  Harus  diakui,  dalam  setiap 
ciptaan  terdapat  nilai  intrinsil.  Penghargaan  ini  menimbulkan  sikap  positif  manusia  untuk 
melindungi  lingkungan hidup dan mahluk hidup ciptaan  lain. Dengan kata  lain, moral belas kasih 
berperan  penting  dalam  melestarikan  dan  mengembangkan  mutu  kehidupan  berlingkungan. 
Dalam dunia purbakala, moral  ini hidup dan berkembang dalam dunia  religi.  Sedangkan dalam 
zaman modern  ini, moral  ini dituangkan dalam bentuk  ‘sentimen’ dan  ‘simpati’. Belas  kasih  ini 
tidak hanya dinyatalan kepada manusia, melainkan  juga kepada mahluk ciptaan  lain yang bukan 
manusia.  Tingkah  laku dan  tindakan manusia  yang berbelas  kasih  ini bukan didorong oleh  akal 
budi  manusia  yang  sehat,  melainkan  oleh  sentimen  yang  menuntun  menusia  untuk  tidak 
melakukan sesuatu yang membahayakan hidup mahluk lain. 
 
3. Sebagai Pengembangan Cabang Moral 

 
Moral  lingkungan  hidup  tidak  hanya  menyoroti  rentetan  nilai  dan  norma  moral  sosial  yang 
diterapkan dalam konteks ekologis, yang menganggap menusia sebagai mahluk ciptaan tunggal 
yang  bernilai  dan  bertujuan  dalam  dirinya.  Akan  tetapi,  moral  lingkungan  hidup  bertugas 
menyebarluaskan nilai‐nilai dan norma moral agar masalah  lingkungan hidup ditafsirkan sebagai 
masalah moral. Ini tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga semua mahluk ciptaan dan anasir 
dalam alam  semesta. Tanggungjawab manusia sebagai mahluk sosial dan ekologis  tetap  terkait 
dengan moral lingkungan hidup. 
 
Moral  lingkungan hidup bukan  cabang moral; bukan pula  subdisiplin  tambahan. Namun, moral 
lingkungan  hidup  sungguh merupakan  ‘an  expansion  of  everu  branch  of  ethics’.  Etika  bisnis 
dewasa  ini, misalnya, tidak hanya harus berpikir secara sosiologis dan ekonomis, melainkan  juga 
secara ekologis. Kegiatan – kegiatan ekonomis mesti mepertimbangakan  tanggungjawab moral 
manusia  terhadap  bentuk‐bentuk  kehidupan  lain.  Oleh  karena  itu,  tiap  moral  seharusnya 
merupakan  ‘moral  lingkungan  hidup’.  Moral  lingkungan  hdup  menghadirkan  pergeseran  dan 
perubahan paradigma dan tradisi – tradisi.  
 
4. Sebagai Keharusan Bertindak 

 
Bertitik  tolak dari pengamatannya atas sikap dan prilaku manusia  terhadap mahluk ciptaan dan 
alam semesta, Terence R. Anderson, pengajar Etika Sosial di Sekolah Teologi Vancouver (Kanada), 
menulis  :  “Moral  lingkungan  hidup  memusatkan  usaha  dan  kegiatannya  pada  apa  yang 
seharusnya  dilakukan  manusia  dan  sikap  yang  seharusnya  diambil  manusia  untuk  melakukan 
sesuatu berkaitan dengan alam atau dunia bendawi.” 
 
Berhadapan  dengan  semua mahluk  ciptaan  dalam  jagat  raya, manusia  seharusnya mengambiil 
sikap yang benar dan bertanggungjawab. Manusia pada hakikatnya bisa melakukan 1001 tindakan. 
Namun demikian, tidak berarti bahwa manusia boleh melakukan apa saja yang bisa diperbuatnya. 
Manusia  harus  mampu  memilih  dan  mengambil  keputusan  yang  tepat  dan  dapat 
dipertanggungjawabkan.  Untung  –  rugi  tindakan  mesti  dipertimbangkan  dengan  rif.  Dimensi 
tanggungjawab mendapat sorotan utama.manusia seharusnya mengambil sikap dasar yang sehat 
dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya. 

                                                            
11 La Torre, Ecologia e morale, 63 
12 La Torre, Ecologia e morale, 91‐110 



 
C. Lingkup Perhatian13 
 
1. Pandangan Manusia tentang Alam Semesta 

 
Hingga  kini  masih  hidup  dan  berkembang  pikiran  dan  kecenderungan  manusia  untuk 
mengobjekan alam. Manusia ditempatkan terlepas dari alam dan manusia menjadi pengamat dan 
penggarap  alam  semesta. Manusia memusatkan  perhatian  pada masalah:  “Bagaimana  benda‐
benda  yang  ada  di  dalam  alam  semesta  ini  berfungsi?”.  Manusia  modern  umumnya  kurang 
melihar mahluk  ciptaan  sebagaimana  adanya. Mahluk  ciptaan  tidak dipandang dalam  kesatuan 
organisme. Gejala  ini menimbulkan  rentetan  keadaan  reformatif  dan  revolusioner  dalam  hidup 
manusia. Namun, banyak pihak memandang bahwa  sikap demikian  telah menjadi  sumber krisis 
ekologi  sekarang  ini.  Manusia  menjadi  pemanfaat  dan  pemakai  mahluk  ciptaan.  Dimensi 
fungsional mahluk  ciptaan mendapat  prioritas manusia modern  secara  umum.  Pandangan  ini 
berhubungan erat dengan sikap dasar manusia menghadapi mahluk ciptaan dan kekayaan alam. 
 
2. Pelebaran dan Perluasan Komunitas Moral 

 
Turut dipikirkan dan diperhatikan hidup generasi mendatang. Mereka juga memiliki ‘status moral’ 
yang  menunjukan  kedudukan  dan  fungsi  moral  sebagai  mahluk  ciptaan.  Namun,  haruskah 
komunitas moral dibatasi sampai pada hidup manusia atau bahkan terbatas pada pribadi‐pribadi 
manusia? Mereka  yang  bermaksud memperluas  status moral  diluar  hidup manusia  cenderung 
mengembangkan moral dengan menekankan pengawetan alam. Masalahnya, apakah komunitas 
moral  ini  mencakup  semua  mahluk  yang  berperasaan  dan  beremosi  atau  mencakup  semua 
mahluk  hidup?  Kelompok  holists  (yang  lebih mengutamakan  keseluruhan  jagat  raya  daripada 
bagian‐bagian  jagat  raya), misalnya, berpendapat bahwa  seluruh  jagat  raya  dipandang  sebagai 
organisme  tunggal  yang  harus memperoleh  status moral  yang  tidak  tergantung  dari manusia. 
Kalau begitu, yang akan mendapat petimbangan moral bukan hanya manusia, melainkan semua 
mahluk  ciptaan.  Mereka  juga  berhak  mendapat  pertimbangan  moral  manusia.  Setidaknya, 
manusia menghargai dan menghormati keberadaan mereka. 
 
3. Dampak Tindakan Manusia 

 
Tindakan manusia berdimensi sosial. Buktinya, setiap tindakan manusia mendatangkan dampak, 
pengaruh dan konsekuensi. Dimensi ini diperhitungkan oleh moral lingkungan hidup. Oleh karena 
itu, manusia seharusnya berpikir ulang dan matang sebelum bertindak; apalagi, kalau tindakan itu 
menyangkut  sesama  dan  lingkungan  hidup  sekitar.  Pengaruh  teknologi  modern  sebegitu 
kencang,    sehingga  terkadang  mempersulit  menusia  untuk  menakar  dampak  perbuatan 
manusiawi. Tidak mustahil bahwa manusia meleset, keliru atau salah memperhitungkan dampak 
tindakannya. Akan tetapi,  ini tidak berarti bahwa manusia tidak usah memperhitungkan dampak 
tindakannya. Manusia  seharusnya  tidak melakukan  sesuatu  kalau  dampak  negatif  tindakannya 
melebihi dampak positif.   Pertimbangan  ini mesti dilakukan sambil memperhatikan masa depan 
generasi mendatang. Tindakan dan dampak tindakan hendaknya proporsional. 
 
4. Norma‐Norma Moral 

 
Mengembangkan norma moral objektif untuk memantapkan  tanggungjawab dan  keutamaan  – 
keutamaan manusia sehubungan dengan alam non manusia dan generasi masa depan termasuk 
perhatian utama moral lingkungan hidup. Sebagai aturan yang mengandung rentetan nilai hakiki, 
norma moral  berperan  kunci  dalam  dunia  lingkungan  hidup.  Sebagai  buah  pengalaman  hidup 
manusia, norma moral dapat dilukiskan  sebagai prinsip umum dalam hidup manusia. Norma  ini 
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menjadi  pegangan  dalam  hidup  dan  tindakan manusia.  Dalam  hidup  sehari‐hari,  norma moral 
berfungsi  ganda.  Pertama,  norma mengatur  keputusan  yang  bakal  diambil  seseorang  sebelum 
bertindak.  Kedua,  norma  juga  memberikan  penilaian  atas  tindakan  yang  telah  dilakukan 
seseorang.  Seandainya  muncul  konflik  antara  kepentingan  hidup  manusia  dan  hak  dasariah 
mahluk  hidup  untuk mempertahankan  kehidupannya,  sikap  dasar  apakah  yang  harus  diambil? 
Bagaimanakah  dengan  kecenderungan  kodrati manusia  untuk memperkaya  diri  dalam  bidang 
perekonomian,  hasrat  kuat  untuk  melepaskan  diri  dari  tekanan  kemiskinan  dengan  cara 
menghabiskan  riwayat  hidup mahluk  lain? Bagaimanapun  juga,  sebagai mahluk  sosial, manusia 
semestinya  ikut memperhatikan kehidupan sesama disekitarnya. Manusia tidak hanya hidup dari 
dan untuk dirinya sendiri, namun manusia menjadi diri dengan hidup bersama orang lain. 
 
5. Keputusan Politik 

 
Keputusan  –  keputusan  politik  dalam  negara  ikut memperngaruhi  keadaan  lingkungan  hidup. 
Adalah  kewajiban  pemerintah  untuk menerapkan  peraturan  perundangan  atau  hukum  secara 
konsisten  dalam  rangka  mewujudkan  kelestarian  dan  kemajuan  lingkungan  hidup.  Kehadiran 
badan atau lembaga khusus yang memantau dan mengawasi penerapan perundangan lingkungan 
hidup  secara  konsisten  sangat  diperlukan.  Selain  itu,  keputusan  politik  seharusnya 
mempertimbangkan kepentingan kelompok kecil. 



3.4. Bahan Bacaan  
Anti Kekerasan 

 
1. Alasan Untuk Anti Kekerasan 

 
Secara sekilas, kekerasan bisa terlihat sebagai suatu tehnik terbaik untuk menyelesaikan konflik 
atau mencapai keinginan untuk berhenti karena mempunyai strategi dan senjata yang  jelas dan 
nyata. Tehnik anti kekerasan seringkali lebih sulit untuk divisualisasikan dan tidak ada kelemahan 
moral  dan  dilema  praktis  yang  skeptic  dapat menaikan  rintangan  untuk mempergunakan  anti 
kekerasan  dengan  serius.  Belum  lagi  beberapa  alasan  yang  bisa  disuguhkan  untuk 
mempergunakan  anti  kekerasan  yang  merupakan  senjata  bagi  semua,  paling  tidak  seperti 
mengasingkan  lawan  dan  pihak  ketiga  lainnya.  Anti  kekerasan  menghancurkan  lingkaran 
kekerasan dan merupakan tandingan dari kekerasan.  
 
Anti  kekerasan  membuka  lembaran  kemungkinan  perubahan  yang  memastikan  media  tetap 
memegang  isu daripada  tindakan kekerasan dan anti kekerasan adalah  jalan yang paling benar 
untuk  menarik  simpati  public.  Selanjutnya,  anti  kekerasan  lebih  untuk  membangun  daripada 
merusak. Anti kekerasan merupakan sebuah metode dalam konflik resolusi yang bertujuan untuk 
mencapai kebenaran (daripada kemenangan salah satu pihak belaka). Anti kekerasan merupakan 
satu‐satunya metode perjuangan yang secara konsisten diajarkan dalam agama. 
 
Ada  beberapa  alasan  untuk mempergunakan  anti  kekerasan melebihi  keyakinan  yang  sangat 
berguna  atau  bahkan  satu‐satunya  metode  dalam  konflik  resolusi.  Anti  kekerasan  juga  bisa 
menjadi  dasar  falsafah  kehidupan.  Anti  Kekerasan  konsisten  pada  keyakinan  pokok  akan 
kesatuan  hidup manusia  dan merupakan  satu‐satunya  cara  untuk  beraksi,  interpersonal  atau 
secara politik yang tidak membatasi dengan apa yang sering disebut dengan 'self‐realisation'. 
 
2. Tipe Anti Kekerasan 

 
Anti  kekerasan merupakan  sebuah  payung  untuk menggambarkan metode  secara  luas  dalam 
berurusan  dengan  konflik  yang  berbagi  dengan  prinsip  tidak  dipergunakannya  kekerasan  fisik 
atau  paling  tidak  kekerasan  terhadap  orang  lain.  Gene  Sharp,  penulis  terbaik  dalam  aksi  anti 
kekerasan telah mengumpulkan tipologi yang paling komprehensif dari anti kekerasan. 
 

Tabel 1. Tipe Anti Kekerasan 
 

Tidak Melawan  Prinsip tidak melakukan perlawanan pada prinsipnya menolak kekerasan 
fisik dan berkonsentrasi pada pengelolaan integritas, contohnya seperti 
sikap sekte Amish dan Mennonite dalam Kristen. 

Rekonsiliasi Aktif  Suatu kepercayaan menolak pemaksaan dan percaya pada niat baik dan 
rekonsiliasi, contohnya yang dipraktekan oleh Quaker dan kelompk 
aktivis agama lainnya. 

Perlawanan Moral  Pelaku perlawanan moral secara aktif melawan kejaharan dengan 
perdamaian dan moral, seperti pendidikan dan upaya persuasi. 

Anti kekerasan 
Selektif 

Penolakan untuk berpartisipasi dalam perang dan segala macam 
bentuknya. Contohnya seperti perang nuklir. 

Perlawanan Pasif  Taktik anti kekerasan dipergunakan karena taktik kekerasan 
mengandung banyak kekurangan dan tidak berhasil. Contoh dari 
perlawanan pasif adalah pemogokan dan  pemboikotan 

Perlawanan Damai  Para pelaku perlawanan damai percaya bahwa metode anti kekerasan 
adalah metode yang paling efektif. Contohnya adalah para 



 

pengkampanye gerakan Gandhi 
Aksi Langsung Anti 
Kekerasan 

Para pelaku melihat anti kekerasan merupakan prinsip moral atau 
metode praktis. Targetnya adalah kemengan daripada conversion. 
Contoh yang telah tersedia adalah aksi yang dilakukan oleh Greenham 
Common. 

Gerakan Anti 
Kekerasan Gandhian 
(Satyagraha) 

Satyagraha bertujuan untuk memperoleh kebenaran melalui cinta dan 
hak; gerakan ini menghendaki pengurangan menggunakan kekerasan 
dari diri sendiri dan dari lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Gandhi's 
Salt Satyagraha adalah contoh klaisik yang telah ada. 

Revolusi Anti 
Kekerasan 

Para pelaku revolusi percaya pada kebutuhan dasar dari manusia dan 
peribahan sosial dan sehubungan dengan persoalan mendasar 
lingkungan sosial adalah permasalahan struktural. Contohnya adalah 
kampanye Jayaprakash Narayan dan Vinoba Bhave di India. 

(Sharp 1971, pp29‐54) 
 
Tipologi yang telah digambarkan tersebut memperlihatkan banyak pendekatan di anti  kekerasan 
tetapi  kriterianya masih  tidak  jelas. Kriteria  tersebut  dapat  teridentifikasi  dengan menguji  dua 
dimensi pokok dari aksi anti kekerasan. 
 
Dimensi yang pertama adalah takti dan strategi yang mengindikasikan kedalaman analisis, tujuan 
utama  dan  waktu  yang  dipergunakan.  Dimensi  kedua  adalah  prakmatik  –  ideologi  yang 
merupakan  komitmen  aktivis  yang  sungguh‐sungguh  terhadap  anti  kekerasan dan pendekatan 
konflik yang dipergunakan;  termasuk  juga memasukan hubungan antara alat,  tujuan dan  sikap 
pihak lawan. Contoh siasat aksi anti kekerasan yang dipergunakan dari kampanye jangka pendek 
sampai  jangka menengah untuk mencapai  tujuan yang  telah ada dalam kerangka  sosial;  tujuan 
yang hendak dicapai adalah pembaharuan (reformasi). Strategi anti kekerasan berpedoman pada 
analisis struktural atas hubungan sosial dan kebanyakan mengenai perubahan pokok masyarakat; 
terutama kampanye dengan konteks strategi revolusioner jangka panjang. 
Siasat anti kekerasan dipergunakan karena dipercaya sebagai metode yang paling efektif. Konflik 
dilihat sebagai hubungan antara lawqn‐lawan yang berbeda kepentingan; tujuannya adalah untuk 
mengalahkan  lawannya.  Siasat  ideologis  untuk  memilih  aksi  anti  kekerasan  adalah  alasan 
kepantasan dan percaya akan adanya kesatuan alat dan tujuan. Lawan dilihat sebagai mitra dalam 
memperjuangkan  kebutuhan  yang  memuaskan  semua  pihak.  Alasan  yang  lebih  fundamental 
adalah anti kekerasan merupakan cara hidup. 
 
3. Apa itu aksi anti kekerasan? 

 
Aksi anti kekerasan adalah  tehnik dimana orang menolak kepasifan dan kepatuhan  serta melihat 
perjuangan sebagai sesuatu yang dasar, bisa mengelola konflik tanpa kekerasan. Aksi anti kekerasan 
tidak  mencoba  untuk  menghindari  atau  mengabaikan  konflik.  Hal  ini  merupakan  satu  respon 
terhadap  masalah  mengenai  bagaimana  bertindak  dengan  efektif  dalam  politik,  terutama 
bagaimana mempergunakan kekuatan secara efektif. 
(Sharp, 1973, p. 64) 
 
Aksi anti kekerasan terdiri dari beberapa aksi protes dan mempengaruhi, tidak bekerjasama dan 
intervensi  anti  kekerasan  bertujuan  untuk mengurango  sumber  kekuatan  lawan  dalam  rangka 
menuju perubahan. 
 
Protes yang anti kekerasan dan mempengaruhi merupakan suatu metode yang menjadi simbol 
aksi perlawanan damai atau berusaha untuk mempengaruhi,  lebih memperluas ekspresi verbal. 



 

Metode  ini  mencakup  berjaga‐jaga,  mempergunakan  poster,  teater  jalanan,  melukis  dan 
pertemuan‐pertemuan. 
 
Tidak bekerjasama – merupakan bentuk perlawanan yang banyak dipergunakan dalam aksi anti 
kekerasan  –  melibatkan  dengan  sengaja  pihak  yang  menarik  kerjasamanya  dengan  orang, 
aktivitas,  institusi atau  rejim dimana aktivis mulai  terlibat dengan konflik. Metode  ini  termasuk 
perlengkapan  tempat  perlindungan  (sosial);  pemogokan,  boikot  dan  perlawanan  atas 
pembayaran  pajak  (ekonomi)  dan  boikot  terhadap  perundangan  dan  pemilu  (politik).  Tidak 
bekerjasama  secara  politik  juga  termasuk  tindakan  pembangkangan  masyarakat  sipil  – 
kesengajaan, terbuka dan pelanggaran damai atas hukum, peraturan. 
 
Intervensi anti kekerasan adalah suatu metode mempergunakan gangguan atau penghancuran 
pola  kebiasaan,  kebijakan,  hubungan  atau  kelembagaan  yang  dirasakan  tidak  dapat  disetujui, 
atau membentuk pola kebiasaan baru, kebijakan, hubungan atau kelembagaan yang lebih disukai. 
Gangguan  dari metode  ini  adalah  pengambil  alihan  atau  blokade  dan mogok makan. Metode 
pembentukan  termasuk  membentuk  kelompok  politik  alternatif,  kelembagaan  ekonomi  dan 
sosial  seperti  koperasi  yang  tidak mempunya hirarki, pasar,  kelompok  investasi  yang beretika, 
sekolah alternatif, jaringan komunikasi dan transportasi.  
(Sharp, 1973, pp. 109‐445). 
 

Tabel 2.   
Anti Kekerasan;Dimensi Utama   

Dimensi  Taktik  Strategi 
Kriteria  Taktik anti kekerasan  Strategi anti kekerasan 

Kerangka analisis sosial  Konservatif  Struktural 
Tujuan  Perubahan  Revolusi 

Jangka waktu 
pelaksanaan 

Jangka pendek / menengah  Jangka panjang 

Dimensi  Pragmatik  Ideologi 
Kriteria  Pragmatis anti kekerasan  Ideologi anti kekerasan 

Dasar komitmen  Sangat efektif  Terpantas 
Cara dan hasil akhir  Terpisah  Tidak dapat dipisah 

Pendekatan terhadap 
konflik 

Kepentingan yang berbeda  Berbagi kepentingan 

Pendekatan terhadap 
lawan 

Bersaing  Bekerjasama 

 
4. Ideologi Anti Kekerasan   

 
Bagi beberapa pengikut anti kekerasan, anti kekerasan adalah bagus  tidak hanya karena dapat 
“berjalan” tetapi  juga karena merupakan hak. Para aktivis cenderung untuk melihat tujuan dari 
anti kekerasan dipergunakan untuk membujuk dan merubah  lawan, daripada memaksa dengan 
kekerasan. 
 
Kebanyakan orang barat percaya bahwa anti kekerasan adalah kepercayaan dari satu atau dua 
kelompok: pertama, kelompok anti kekerasan Kristen atau individu yang berpendirian bahwa anti 
kekerasan adalah satu‐satunya metode penyelesaian sengketa yang konsisten dengan ajaran Injil. 
Kelompok kedua adalah orang yang telah dipengaruhi oleh ajaran Mahatma Gandhi. 
 
 
 



 

5. Analisis Struktural   (Memahami Kekerasan Tersembunyi) 
 
Bagi  beberapa  strategi  lawan,  aksi  kekerasan  adalah  untuk  mencari  kebenaran  dan  juga 
memerlukan desain analisis untuk membongkar kekerasan yang telah melekat pada struktur yang 
telah ada. Sesuai dengan analisis tersebut, kekerasan adalah masalah yang terletak pada tingkah 
laku ditingkat  individu, proses dan struktur politik. Untuk alasan  ini, analisis anti kekerasan bisa 
dengan jelas membedakan antara liberalisme dan aliran perdamaian disatu sisi dan Marxisme dan 
anarkhisme disisi yang lain. 
 
Pada  tingkat  individu,  analisis  ini mengenali  kekerasan  yang melekat  pada  struktur, misalnya, 
bahasa dan tingkahlaku yang exklusif dan tergambar dengan jelas bahwa bahasa dan tingkahlaku 
menggambarkan  sifat  dari  nilai‐nilai  yangterinstitusionalisasi  dan  struktur  politik,  hanya  pada 
tingkat  tingkah  laku  individu  yang  sangat  berarti  untuk  mengubah  bentuk  dari  kekerasan 
struktural dapat  terjadi. Konsekuensinya, analisis  ini mendorong adanya adaptasi dari alternatif 
nilai yang dibentuk secara manifest. 
 
Pada  tingkat  proses  analisis  ini  menekankan  pada  kekerasan  yang  melekat  pada  struktur, 
misalnya,  dinamika  yang  terdapat  pada  masyarakat  tradisional  yang  biasanya  sangat  hirarki, 
didominasi oleh  laki‐laki dan keputusan diambil berdasar suara  terbanyak. Juga dikenali adanya 
pemaksaan  oleh  perorangan  dan  struktur  politik  yang menindas.  Konsekuensinya,  analisis  ini 
mendorong  adaptasi  proses  pemberdayaan  kelompok:  tidak  ada  hirarki,  keputusan  berdasar 
konsensus, adanya upaya sistematis dalam memberlakukan gender dan kekuatan lain yang tidak 
seimbang diantara kelompok dan komitmen sungguh‐sungguh untuk berbagi keahlian. 
 
Bagaimana  pun,  sangat  jelas  bagi  kebanyakan  ahli  anti  kekerasan  bahwa  kekerasan  langsung, 
struktural,  budaya  atau  ekologis  tidak  bisa  dipecahkan  dengan mudah  dengan mengadaptasi 
peraturan dan norma baru bagi individua atau kelompok. Oleh karena itu, para ahli anti kekerasan 
menekankan  kekerasan  yang  melekat  pada  struktur  politik  seperti  patriarki,  kapitalisme  dan 
negara.  Bagaimana  pun,  tidak  seperti  Marxis  yang  mendorong  merebut  negara  oleh  kaum 
proletar  melalui  kekuatan  bersenjata  atau  sosialis  democratic  yang  beralasan  bahwa  kaum 
sosialis harus memenangkan kekuatan politik melalui alat konstitusi sebelum melanjutkan untuk 
mengganti  kapitalisme  dengan  sosialisme,  ahli  anti  kekerasan  biasanya membagi  keengganan 
anarkis kepada kekuatan negara dalam berbagai bentuk. Menurut Gandhi, negara sudah sangat 
dalam berakar pada kekuatan bersenjatan dan kekerasan, faktanya hal ini merupakan sifat daasar 
dari negara. Hal ini mewakili kekerasan yang terpusat atau terorganisir. 
 
Oleh karena  itu ahli anti kekerasan  lebih  tertarik pada strategi perlawanan yang komprehensif, 
dirangkai dengan membuat  jaringan organisasi yang pada akhirnya akan menggantikan kontrol 
kapitalisme atas proses produksi dan fungsionil meruntuhkan patriarki dan kekuasaan negara. 
 
6. Anti Kekerasan dan Persatuan Manusia   

 
Beberapa  ahli  anti  kekerasan melihat  adanya dasar  rasio  yang  lebih dalam dari pada  apa  yang 
telah kita gunakan. Intisari dari praktek anti kekerasan adalah untuk menghapuskan permusuhan 
(antagonisme) tetapi tidak musuh selaku subjek (tidak senang kepada dosa tetapi bukan kepada 
orang yang berdosa). Hal ini mungkin saja berdasarkan pada perintah agama atau perasaan yang 
kuat atas persatuan atas seluruh kehidupan, adalah salah secara etika eksistensial. 
  
Anti kekerasan, menghindari konsep musuh, relasi kepada yang  lain sebagai barang. Meminjam 
ungkapan Martin  Buber,  anti  kekerasan  bisa  dikarakteristikkan menjadi  hubungan,  walaupun 
dalam  situasi  konflik. Ketika  cara  kekerasan bekerja  secara monolok,  substansi  anti  kekerasan 



 

adalah dialog yang bertujuan untuk meyakinkan pihak lain dan membawanya untuk menemukan 
orang lain seperti dirinya sendiri daripada sebagai musuh belaka. 
 
Dengan  kata  lain,  perjuangan  untuk  menanggulangi  kekerasan  adalah  sangat  penting,  tidak 
hanya  untuk mencapai  keadilan  di  dunia  tetapi  juga  untuk mengakhiri  kekerasan  itu  sendiri. 
Kekerasan  tidak  lebih  dari  memelihara  struktur  yang  menindas,  tetapi  juga  menghalangi 
pemenuhan kekuatan manusia dengan menghalangi satu prasyarat penting, yaitu penghargaan 
yang luhur atas kemanusiaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Bahan Bacaan 3.5.  
Kesetaraan Jender 

 
etika  laki‐laki  dan  perempuan  dilahirkan  ada  hal‐hal  yang memang  berbeda.  Perbedaan 
yang  dapat  dilihat  ketika  lahir  adalah  sesuatu  yang  bersifat  biologis  seperti  laki‐laki 
memiliki penis dan buah  zakar  sementara perempuan memiliki vagina. Selanjutnya,  laki‐

laki dan perempuan dapat dibedakan dalam hal perempuan memiliki payudara, mengalami haid, 
memproduksi sel telur, mengandung, dan melahirkan, sementara laki‐laki memproduksi sperma. 
Perbedaan ini sama sekali tak dapat dipertukarkan satu sama lain. 
 
Sedangkan  beberapa  label  sosial  (jender)  yang  dilekatkan  kepada  laki‐laki  dan  perempuan, 
seperti  perempuan  itu  irasional,  emosional,  lemah,  lembut,  tergantung,  cengeng,  cantik  dan 
seterusnya. Dan sebaliknya  laki‐laki  itu rasional, kuat, tegas, tegar,  jantan, dan seterusnya, sama 
sekali  tak  dapat  dilihat  ketika  bayi  laki‐laki  dan  perempuan  lahir.  Bayi  laki‐laki  atau  bayi 
perempuan memiliki  sifat  dan  perilaku  yang  sama: menangis,  tertawa  dan  lainnya  yang  tidak 
dapat dibedakan. 
 
Aspek‐aspek  femininitas  dan maskulinitas mulai  tampak  ketika  orangtua memikirkan  tentang 
jenis baju, mainan, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan norma 
masyarakat  tentang  pola  asuh  ini,  akhirnya  orangtua menggiring  anak  laki‐laki memiliki  sifat 
maskulin yang dominan sementara sebaliknya perempuan memiliki sifat feminin yang dominan. 
 
Pembedaan itu pada gilirannya diyakini sebagai sesuatu yang terberi dan pada akhirnya dianggap 
sebagai  kodrat.  Karena  dianggap  sebagai  kodrat  maka  laki‐laki  maupun  perempuan 
mengidentifikasi dirinya sebagaimana masyarakat mengidentifikasi mereka. Bila label‐label sosial 
untuk  anak  laki‐laki  dan  perempuan  muncul  melalui  pola  asuh  dan  konstruksi  masyarakat, 
masihkah dianggap sebagai kodrat? 
 
Pertanyaan  tersebut  penting  diajukan  karena  atas  dasar  argumentasi  bahwa  perbedaan 
perempuan dan laki‐laki itu bersifat kodrati, perempuan seringkali diperlakukan berbeda dari laki‐
laki. Coba perhatikan beberapa hal di bawah ini. 
 
1. Subordinasi  
Tak ada yang menyangkal bila dalam masyarakat kita perempuan dinomorduakan (disubordinasi) 
dalam  pengambilan  keputusan.  Bahkan,  kadang‐kadang  untuk  urusan  bersama  (laki‐laki  dan 
perempuan),  perempuan  tidak  diajak  bicara.  Akibatnya,  perempuan  tidak  dapat  mengontrol 
apabila keputusan itu tidak menguntungkan. 

 
2. Marginalisasi  
Perempuan  tidak  memiliki  kesempatan  seperti  laki‐laki  dalam  penguasaan  sumber‐sumber 
ekonomi, sehingga perempuan secara ekonomi terpinggirkan atau termarjinalisasikan. Di pabrik‐
pabrik atau di kantor‐kantor, sebagian besar perempuan bekerja di kelas rendahan dan otomatis 
gajinya  juga  lebih  rendah  dari  laki‐laki.  Tidak  saja  soal  gaji,  persoalan  kesejahteraan  yang  lain 
seperti tunjangan, perempuan sering diperlakukan secara berbeda. 
 
3. Stereotype (Pelabelan Negatif)  
Perempuan karena keperempuanannya sering mendapat  label negatif, misalnya, perempuan  itu 
penggoda, kanca wingking (berperan di belakang atau di sektor domestik), swarga nunut neraka 
katut  (seluruh  kehidupan  perempuan  akan  sangat  tergantung  kepada  laki‐laki),  cerewet,  dan 
seterusnya. 
 

K 



 

4. Kekerasan 
Perempuan  juga  sering menjadi korban kekerasan baik di wilayah privat atau di wilayah publik 
seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (kekerasan  terhadap  istri),  kekerasan  dalam  pacaran, 
perkosaan, maupun pelecehan seksual. 

 
5. Double Burden (Beban Ganda) 
Dalam keluarga, perempuan sering mempunyai beban pekerjaan yang  jauh  lebih berat dari  laki‐
laki akan tetapi hasil kerja perempuan seringkali tidak dihargai seperti pekerjaan laki‐laki, karena 
pekerjaan  rumah  tangga  dianggap  tidak  berharga.  Bahkan,  dalam  kehidupan  modern, 
perempuan memiliki beban pekerjaan yang semakin berlipat. Di satu sisi, mereka dituntut harus 
bersaing  dengan  laki‐laki  dalam  peran‐peran  publik  sementara  tugas  tradisional  sebagai  ibu 
rumah tangga tidak pernah dibagi dengan laki‐laki. Akibatnya, banyak perempuan yang terjangkit 
sindrom superwomen atau perempuan super. 
 
Lima  hal  tersebut  secara  gamblang menggambarkan  betapa  perbedaan  itu  telah melahirkan 
ketidakadilan  atau  yang  lumrah  disebut  sebagai  ketidakadilan  jender.  Karenanya  patut 
dipersoalkan.  Seandainya  perbedaan  itu  tidak  berakibat  pembedaan  perlakuan  mungkin 
kesetaraan jender tidak disuarakan sekeras seperti sekarang ini. 
 
KETIKA  ditemukan  fakta  bahwa  ketidakadilan  yang  menimpa  perempuan  dalam  masyarakat 
berakar  pada  pembagian  peran  sosial  perempuan  dan  laki‐laki  maka  upaya  menciptakan 
kesetaraan  jender  atau  kesetaraan  laki‐laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  menjadi 
keharusan.  Karena  kalau  tidak,  proses  perendahan  martabat  kemanusiaan  akan  terus 
berlangsung  dalam  masyarakat.  Kesetaraan  jender  artinya,  laki‐laki  dan  perempuan  tidak 
dibedakan karena jenis kelaminnya, sebaliknya laki‐laki dan perempuan diberi kesempatan untuk 
maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan. 
 
Kesetaraan  jender merupakan  syarat mutlak untuk menciptakan  tatanan masyarakat  yang  adil 
dan  manusiawi.  Oleh  sebab  itu,  tidak  benar  anggapan  bahwa  gerakan  kesetaraan  jender 
merupakan  upaya  untuk  merusak  tatanan  masyarakat  yang  telah  baku.  Yang  benar  adalah 
kesetaraan jender merupakan upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. 
 
Tidak benar anggapan bahwa gerakan kesetaraan jender merupakan upaya perempuan melawan 
laki‐laki. Yang benar adalah upaya laki‐laki dan perempuan melawan sistem yang tidak adil. 
 
Tidak benar bahwa gerakan kesetaraan jender merupakan gerakan melawan agama. Yang benar 
adalah merupakan upaya mewujudkan nilai‐nilai asasi yang diajarkan agama yaitu keadilan. Dan 
tidak benar bahwa gerakan kesetaraan jender merupakan gerakan dari Barat. Yang benar adalah 
upaya  kritik  terhadap  tatanan berbagai masyarakat  tanpa membedakan  letak geografis  (Barat 
atau Timur). 
 
Akhirnya kesetaraan  jender  layak untuk didukung siapa saja termasuk melalui kebijakan negara, 
seperti kebijakan gender mainstreaming atau pengarusutamaan jender. Pengarusutamaan jender 
artinya  kebijakan  yang  mengharuskan  negara  mengintegrasikan  perspektif  jender  dalam 
keseluruhan  kebijakan.  Kecuali  bila  negara  ini  atau  siapa  saja  tetap  menginginkan  proses 
perendahan martabat kemanusiaan terus berlangsung. 
 
Sumber: 

 Diadopsi dari Rifka Annisa Women Crisis Center 
 
 



 

Bahan Bacaan 3.5. 
Sacred Violence  

  
etika  perang  dingin  secara  tiba‐tiba  berakhir  pada  akhir  tahun  1980,  dunia  mulai 
terperosok ke dalam kekacaubalauan (confusion), kebencian, permusuhan dan kekerasan. 
Dalam hal  itu, Gil Bailie  (1995) mengemukakan bahwa dunia  kita  sedang ditengah  krisis 

religi dan kultural yang besar. Kota‐kota sedang ambruk, proses politik ricuh dan terfrakmentasi, 
rasa  tanggung  jawab  sejarah  secara nyata menghilang,  lebih  lagi  stabilitas  sosial dan psikologi 
manusia tampak membahayakan. 
 
Di  Indonesia, keadaan diatas  telah menjadi  fakta yang mengerikan di penghujung milenium  ini. 
Orang‐orang  diculik  dan  dibunuh  demi  menjaga  stabilitas  politik,  integrasi,  konstitusi  dan 
pembangunan.  Partai‐partai  bentrok,  rakyat  membakar  mobil  dan  gedung‐gedung  demi 
demokrasi, moral dan agama; sekelompok orang (Pam Swakarsa) bentrok dengan masyarakat  / 
mahasiswa; ada pula kelompok yang menggerebek toko dan tempat‐tempat hiburan; membacok, 
membakar dan membunuhi “dukun santet”; serta mengarak dan melucuti para pezinah dan lain‐
lain. 
 
Tampaknya  agama  dan  lembaga  politik  dapat  memberikan  status  suci  (sacred)  terhadap 
kekerasan  yang  dilakukan  kelompoknya.  Kekerasan  ini  disebut  sebagai  “sacred  violence”  atau 
“veiled  violence”  (kekerasan  bertabir)  yakni  sakralisasi  dari  “scapegoating  violence”. Menurut 
Fromm,  gejala  mengkambinghitamkan  kelompok  lain  dan  mensucikan  kekerasan  kelompok 
sendiri ini sudah ada sejak adanya kultur. Caiaphas yang mengadili Yesus menyatakan “lebih baik 
seorang mati daripada seluruh negeri hancur”. Paus Urban  II menyatakan bahwa “perang salib 
merupakan  kehendak  Tuhan”.  Thomas  Jefferson  :  “pohon  liberty  harus  secara  periodik  diairi 
dengan darah patriot dan  tiran. Lenin  : “anda  tidak bisa membuat omelet  tanpa memecahkan 
telur”.  Namun Talat Pasha, Hitler, Stalin, Soeharto dan juga para jenderal tidak sendiri menyiksa 
dan  membunuh.  Ada  ribuan  orang  atas  kemauan  sendiri  menyiksa  dan  membunuh  dengan 
senang hati serta melakukannya sebagai tugas suci. 
 
Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa tipe dan penyebab munculnya violence yaitu : 

a. Reactive  violence,  yakni  kekerasan  yang  dilakukan  untuk  mempertahankan  hidup, 
dignity  dan  harta  milik.  Bisa  juga  karena  terbujuk  /  terhasut  dikarenakan 
ketergantungan  perfikir  dan  emosional  terhadap  pimpinan  politik.  Orang‐orang 
dependen  ini biasanya mudah  iri dan cemburu.   Misalnya, orang daerah  iri  / cemburu 
pada orang pusat. 

b. Revengeful  violence,  yakni  kekerasan  yang  timbul  karena  orang  sudah  terluka  / 
tersakiti. Bagi orang impotent dan cripple, balas dendam merupakan satu‐satunya cara 
untuk memperbaiki dirinya. Hal  yang berbeda dengan orang  yang produktif,  karena 
tipe orang ini dapat melupakan sakit hati dengan adanya proses hidup yang produktif. 

c. Shattering of Faith, yakni  kekerasan yang terjadi karena hancurnya kepercayaan. Anak‐
anak memulai hidup dengan faith pada goodness, love dan justice melalui ibu, ayah dan 
orang‐orang sekitar, kemudian faith pada teman kerja, pimpinan dan negara. Keraguan 
mempercayai menyebabkan orang bergabung kepada  suatu powerful authority yang 
ekstrim,  akan  tetapi  kehancuran  kepercayaan  komulatif  akan  menghilangkan  rasa 
percaya  pada  hidup.  Orang  tersebut  kemudian membenci  hidup, menjadi  sinis  dan 
destroyer (penghancur). 

d. Compensatory  violence,  yakni  suatu  bentuk  patologik  dari  kekerasan.  Hal  mana 
dikarenakan tidak diterimannya pasifitas absolut atau powerlessness yang total. Untuk 
itu, orang tersebut berusaha memperbaiki kapasitasnya dengan cara : 

K 



 

 Bergabung  /  melebur  diri  dengan  orang  atau  kelompok  yang  punya  power, 
sehingga ada the illusion of acting. Dimana, ketika ia membakari rumah maksiat, ia 
merasa bertindak secara berharga / bermoral. 

 Kebanyakan orang  lemah  tidak berdaya  itu menggunakan power untuk merusak. 
The man who  cannot  create wants  to  destroy.  This  is  the  violence  of  the  cripple. 
Compensatory violence merupakan hasil dari unlived and crippled life. 

 
Dari uraian tersebut terasa bahwa kekerasan yang suci atau bertabir itu berasal dari orang‐orang 
yang lemah atau dilemahkan secara ekonomi dan psikologik. Orang‐orang tersebut tidak mempu 
mengekspresikan dirinya  secara produktif dan  kreatif. Mereka menghilangkan dirinya di dalam 
diri orang  lain  / kelompok, berpartisipasi  simbolik dan berilusi  telah bertindak. Kekerasan yang 
terjadi merupakan ekspresi kelemahan diri yang dilihat ada pada orang  lain. Dengan demikian, 
bila  kekerasan  seperti  itu  terus berlanjut, maka  ribuan  atau  jutaan orang  akan percaya bahwa 
dunia  ini  bukan  diatur  oleh  Tuhan  tetapi  oleh  setan‐setan  yang  korup. Mereka  akan menjadi 
pembenci dunia, menjadi penghancur bagi orang  lain,  lingkungan dan dirinya sendiri. Hanya  jika 
manusia  berhenti  menjadi  cripple  barulah  perilaku  dan  tindakan  penghancur  yang  sadistis 
tersebut dapat dihentikan. Hanya kondisi yang menyebabkan orang tertarik pada hiduplah yang 
dapat  menghentikan  impuls  yang  membuat  sejarah  manusia  menjadi  memalukan.  Untuk  itu 
diperlukan  situasi  yang  aman  secara  ekonomi  dan  psikologik  untuk  manusia  berkembang. 
Diperlukan  situasi  sosial  dimana  manusia  menjadi  tujuan  bagi  dirinya  sendiri  dan  bukan 
merupakan alat untuk tujuan orang lain (termasuk di kampus‐kampus). 
 
Sumber:  

 Diadaptasi dari Dradjat. S. Soemitro. Sacred Violence 



 

Modul 4 

Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa 

etelah  kita  memahami  konteks,  pelaku  dan  masalah  yang  disengketakan,  selanjutnya 
dirumuskan  strategi dalam menangani  sengketa. Strategi penyelesaian  sebagai cara yang 
ditempuh  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepahaman  dan 

perdamaian  yang  permanen.  Meskipun  dalam  pelaksanaanya  akan  menyesuaikan  dengan 
perubahan dan dinamika sosial yang  terjadi. Artinya perlunya  rumusan strategi yang benar dan 
selaras dengan tujuan yang diharapkan oleh masing‐masing pihak yang bersengketa. Oleh karena 
itu, rumusan strategi sangat dipengaruhi oleh ketajaman analisis tentang situasi dan kondisi para 
pihak dan lingkungan dimana konteks sengketa itu terjadi. Lemahnya analisis yang dilakukan akan 
berdampak pada ketidakjelasan masalah, tujuan dan proses penyelesaiannya. 

Merumuskan  strategi  penyelesaian  sengketa  berarti  menetapkan  kerangka  acuan 
penentuan  alternatif  atau  pilihan  solusi  dan  langkah‐langkah  praktis  dalam  menjalankannya 
dengan mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada.  Formulasi  strategi  akan menentukan  bentuk 
intervensi yang sesuai, pihak‐pihak  lain yang terlibat, pola pengelolaan  isu, kapasitas para pihak 
yang  bersengketa,  efektivitas  pencapaian  hasil  dan  kemampuan  finansial.  Strategi  yang 
ditetapkan hendaknya selaras dengan kebutuhan dan masalah yang disengketakan serta harapan 
masing‐masing  pihak  untuk mengakhiri  sengketa  dan melihat  ke  depan  dalam  pola  hubungan 
yang jauh lebih baik. 

Topik  ini merupakan  tindak  lanjut  dari  analisis  sengketa  yang  akan mengarahkan  Anda 
dalam  memahami  konsep  dasar  perumusan  strategi  dan  pengembangan  keterampilan 
merumuskan strategi operasional dalam mencapai tujuan dan penyelesaian yang bersifat lestari. 
Menghindari  sengketa,  ketegangan,  tindakan  negatif  (kurang  produktif),  perpecahan  diantara 
para  pihak. Menemukan  jalan  keluar  dari  permasalahan  yang  dihadapi  secara  komprehensif. 
Kegiatan  ini akan membantu masyarakat dan para pihak yang  terlibat  langsung dalan sengketa 
dalam merumuskan masa depan dan penyelesaian konflik secara terpadu. 

 

Tujuan: 
• Peserta  diharapkan  memiliki  pemahaman  tentang  konsep  dasar  strategi 

penyelesaian sengketa. 

• Peserta  diharapkan  memiliki  keterampilan  memfasilitasi  perumusan  strategi 
penyelesaian sengketa.  

 

Pokok Bahasan: 

• Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa 

• Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian Sengketa 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit  

  

S



 

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Curah pendapat dan berbagi pengalaman 
• Simulasi dan kerja kelompok 
• Studi kasus 
• Pemaparan 

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan: 

4.1. Strategi Penyelesaian Sengketa 
4.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dan Non Litigasi 
4.3. Skema Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

 



 

 

Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Lakukan  curah  pendapat  untuk  menggali  pemahaman  awal  peserta  tentang 
konsep dasar perumusan strategi intervensi dalam penyelesaian sengketa. Ajukan 
pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  mengajukan  pendapat,  berbagi 
pengalaman, memberikan  komentar  dan  bertanya  tentang  hal‐hal  yang  belum 
dipahami. 

4. Jika  diperlukan  fasilitator  dapat  menggunakan  alat  bantu  atau  media  untuk 
menjelaskan hal‐hal yang belum dipahami oleh peserta. 

5. Buatlah  catatan  dan  kesimpulan  dari  pembahasan.  Kemudian  kaitkan  dengan 
kegiatan selanjutnya. 

Kegiatan 2: Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian sengketa 

6. Berdasarkan  [embahasan  sebelumnya,  jelaskan  tujuan, materi  dan  proses  yang 
akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa. 

7. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok terdiri dari 4‐6 orang. Mintalah setiap 
kelompok  untuk  mereview  kembali  hasil  diskusi  dan  kerja  kelompok  tentang 
analisis  sengketa  pada  sesi  sebelumnya.  (lihat  hasil  kerja  kelompok  pada 
pembelajaran modul 2: Analisis Sengketa) 

8. Jelaskan  secara  singkat  tentang  prosedur  atau  langkah‐langkah  penyusunan 
analsisi  strategi penanganan  sengketa. Gunakan matrik kerangka kerja program 
sebagai berikut: 

Tabel. 4.1 Analisis Strategi Penanganan Sengketa 

Masalah yang 
diperselisihkan 

Faktor 
Pemecah  

Faktor 
Perekat  

Dampak  Solusi 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 
 
 
 

       

Keterangan: 

 
 Apa  yang  Anda  pahami  tentang  konsep  dasar  strategi  penyelesaian 
sengketa? 

 Mengapa  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  diperlukan  kejelasan  dalam 
merumuskan  strategi  yang  disepakati  bersama  oleh  para  pihak  yang 
terlibat? 

 Apa manfaat dari perumusan strategi penyelesaian sengketa?  
 Bagaimana  proses  dan  mekanisme  perumusan  strategi  penyelesaian 
sengeketa? 

 



 

 Kolom (1) 
 
 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 
 

 Kolom (4) 
 
 
 

 Kolom (5) 

Identifikasikan  masalah  utama  yang  diperselisihkan  oleh 
para pihak yang bersengketa dengan merujuk hasil analisis 
masalah  sebelumnya.  Disaran‐kan  untuk  melakukan 
penegasan  dan  klarifikasi  kepada  masing‐masing  pihak 
agar diperoleh pemahaman yang sama tentang masalah. 
Berdasarkan  kolom  (1)  tuliskan  secara  berurutan  faktor‐
faktor yang dapat mendorong upaya damai diantara para 
pihak yang bersengketa. 
Berdasarkan  kolom  (1)  tuliskan  secara  berurutan  faktor‐
faktor  yang  dapat  merusak  dan  memicu  sengketa  atau 
konflik yang lebih berat. 
Tuliskan  akibat  (positif/negatif)  yang  ditimbulkan  dari 
masalah  yang disengketakan dengan mempertimbangkan 
faktor pemecah dan perekat baik yang  langsung terhadap 
pihak yang bersengketa maupun kepada pihak lainnya. 
Tuliskan alternatif solusi yang diharapkan oleh semua pihak 
yang terlibat dalam sengketa dengan mempertimbangkan 
kolom (1‐4). 
 

9. Isilah matrik  tersebut dengan menuliskan pada metaplan  setiap masalah,  faktor 
pemecah dan perekat dan dampak yang ditimbulkan dalam upaya penyelesaian 
sengketa. 

10. Selanjutnya  lakukan  formulasi  strategi  berdasarkan  solusi  yang  ditawarkan 
dengan menggunakan matrik sebagai berikut; 
 

Tabel. 4.2 Formulasi Strategi Penanganan Sengketa 
 

Solusi  Strategi   Kegiatan 
Sumber 
daya 

Waktu 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 
 
 
 

       

Keterangan: 
 Kolom (1) 
 Kolom (2) 

 
 

 Kolom (3) 
 
 
 

 Kolom (4) 
 
 

 Kolom (5) 

Tuliskan alternatif solusi sesuai dengan tabel 4.1.  
Tulisakan  strategi  dalam  mengelola  solusi  dengan 
mempertimbangkan  kemampuan  dan  efektivitas 
pencapaian  hasil.  Misalnya  bantuan  hukum  bagi  korban 
kekerasan,  mediasi,  advokasi  hukum  dan  sebagainya. 
Berdasarkan  strategi  yang  ditulis  pada  kolom  (2) 
identifikasi  kegiatan  rinci  yang  harus  dilakukan  oleh  para 
pihak  yang  bersengketa  atau  masyarakat.  Misalnya, 
pertemuan  para  pemuka  desa,  konsultasi  hukum, 
pelaporan  korban,  pelatihan  hukum,  pendokumentasian 
kasus dan sebagainya. 
Tuliskan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  berupa  jaringan 
kerja, keuangan, kelembagaan, prosedur dan sistem untuk 
mendukung strategi dan kegiatan.  
Tuliskan batas waktu penyelesaian sengketa. 

 



 

11. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk menelaah secara kritis hasil diskusi 
dan kerja kelompok. Jika ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mintalah untuk 
mencatat dan memformulasikan kembali sesuai dengan kebutuhan. 

12. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 
  

Catatan: 
 Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses 
merumuskan  strategi  penyelesaian  sengketa,  yaitu;  (a) 
perumusan  tujuan  dan  isu‐isu  strategis  didasarkan  pada 
informasi dan data mutakhir hasil analisis sengketa yang telah 

dilakuka;  (b)  penetapan  strategi  dan  pendekatan mengacu  pada  prioritas 
hasil  yang  ingin dicapai oleh masing‐masing piha;  (c) penelusuran  terhadap 
kapasitas kelompok, komunitas atau para pihak yang terlibat dalam sengketa 
baik secara langsung maupun tidak langsung; (d) perlu diketahui potensi dan 
sumber daya yang dibutuh‐kan untuk mendukung proses penyelesaian damai. 
Pendekatan  partisipatif  sangat membantu  dalam menentukan  aspek‐aspek 
penting yang perlu mendapat perhatian atau menjadi prioritas yang dipilih. 
Penentuan  melalui  penggalian  ide,  gagasan—kecenderungan  dan 
kesepakatan akan memberikan kemudahan bagi peseta untuk menetap kan 
urutan daftar prioritas kegiatan. 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bahan Bacaan 4.1 
Merumuskan Strategi  Menyelesaikan Sengketa 

  

alam  proses  penyelesaian  sengketa,  perlu  dirumuskan  strategi  yang  efektif  untuk 
mencapai  hasil  yang  optimal.  Perumusan  strategi  sangat  penting  dilakukan  agar  para 
pihak  dapat  melakukan  tindakan  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  diterima 

dengan mengoptimalkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Strategi  penyelesaian  sengketa menjadi 
panduan  bagi  para  pihak  untuk melakukan  tindakan  secara  sistematis  dalam menata  kembali 
hubungan  yang  lebih  baik, melihat  perubahan  positif  ke  depan, menemukan  alternatif  solusi, 
menghindari  pemborosan,  disesuaikan  dengan  situasi  dan  dinamika  yang  berkembang  dalam 
masyarakat.  Merumuskan  strategi  penyelesaian  sengketa  didasarkan  latar  belakang  historis, 
temuan  fakta,  analisis  situasi,  dinamika  konflik,  dan  kesiapan  para  pihak  untuk  menyepakati 
solusi. Merumuskan strategi merupakan bagian integral dari suatu rencana aksi perdamaian yang 
dilakukan  dengan  melibatkan  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  sengketa  tersebut. 
Kemampuan merumuskan strategi penanganan masalah sangat menentukan upaya damai yang 
dilakukan  baik  oleh  pihak‐pihak  yang memberikan  perhatian  terhadap  sengketa  yang  terjadi. 
Strategi penyelesaian sengketa perlu dirumuskan dengan hati‐hati dan benar. Sebaliknya, tanpa 
rencana strategi yang matang, sesuatu bergerak tanpa arah, boros, tidak efektif dan membuang 
energi bahkan dapat menimbulkan konflik baru yang semakin sulit untuk diatasi. Demikian pula, 
dalam kerja perdamaian, persoalan sengketa bukan saja menjadi bagian dari masalah yang harus 
diselesaikan, lebih dari itu menjadi bagian integral dari strategi dan perubahan itu sendiri.  

Kedudukan Strategi Penyelesaian Sengketa. Kegiatan perumusan  strategi mengelola  sengketa 
atau konflik merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur dan mengorganisir 
orang‐kelompok‐para  pihak,  sumber  daya,  waktu  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Fungsi  ini 
mutlak ada dalam suatu mekanisme penyelesaian sengketa  tidak hanya para pihak yang secara 
langsung  bertentangan  tetapi melibatkan  komponen masyarakat,  organisasi  formal  dan  non‐
formal. Fungsi strategi sebagai alat bantu dalam menentukan bentuk pilihan solusi, menentukan  
arah  penyelesaian  ke  depan,  batas waktu  penyelesaian  dan manajemen  resiko  yang mungkin 
muncul di kemudian hari sebagai dampak dari kesepakatan yang dibangun.  

 

Formulasi  Strategi  dalam  Membangun  Perdamaian.  Dalam  prakteknya,  perumusan  strategi 
membangun  perdamaian  diantara  pihak  yang  bersengketa  dapat  dibedakan  menurut  skala 
jangkauan  dan  target  yang  hendak  dicapai  baik  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Sebuah 
formulasi strategi perdamaian diletakkan dalam kerangka penyelesaian yang keberlanjutan dan 
bertahap  serta  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya.  Sebuah  strategi  perdamaian  yang 
dirancang  oleh  sebuah  institusi  atau  lembaga mediasi  tentunya memiliki mekanisme  dan  cara 
yang  khas  dengan mempertimbangkan  jenis  sengketa  yang  dihadapi.  Jika  sengketa  itu masih 
dalam  skala  kecil—melibatkan  dua  pihak  dapat  dilakukan  dengan  mempertemukan  dan 
membuka ruang dialog secara terbuka. Pola penyelesaian masalah cenderung  lebih. Sebaliknya, 
jika pola  sengketa  yang  terjadi melibatkan banyak pihak baik  vertika maupun horizontal  tentu 
cara penanganannya jauh lebih rumit bahkan perlu melibatkan lembaga lain atau bahkan melalui 
mekanisme hukum. Keterkaitan ini menunjukkan hubungan‐‐saling mempengaruhi. 

Secara umum  kegiatan perumusan  strategi penyelesaian  sengketa mencakup upaya  sistematis 
yang  dilakukan  oleh  berbagai  pemangku  kepentingan  dengan  mempertimbangkan  beberapa 
aspek berikut; 

 Analisis konflik, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan 
dimana  terjadi  ketidakseimbangan‐‐ketidakharmonisan.  Data  atau  bahan  mengenai  kasus 
sengketa  ditelaah  dan  diteliti  secara  cermat  untuk  mengetahui  keterkaitannya  satu  dengan 

D 



 

lainnya.  Analisis  sengketa  berarti  melakukan  proyeksi  atau  perkiraan  masa  depan  hubungan 
antarpihak yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Analisis sengketa merupakan cara pandang 
dalam menemukenali masalah, konteks‐profil dan pelaku yang terlibat.  

Kebijakan  (policy)  yaitu,  landasan  kerja  perdamaian  jika  itu  menyangkut  kepentingan  publik 
secara menyeluruh. Pemilihan alternatif strategi yang  terbaik untuk dilaksanakan oleh  lembaga 
yang  berkompeten  dalam menyelesaikan  sengketa  baik  hukum maupun  nonhukum. Kebijakan 
operasional  ditentukan  berdasarkan  asumsi  bahwa  setiap  sengketa memiliki  konsekuensi  dan 
dampak  terhadap  kepentingan  publik.  Kebijakan  berkaitan  dengan  pengetahuan  mengenai 
tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternatif solusi. 

 Rancangan atau desain strategi penanganan sengketa yaitu rumusan tujuan, pendekatan parktis 
dalam penyelesaian masalah, atau sajian rencana kerja strategis (jangka pendek dan panjang). 

Pertanyaan  pokok  dalam  merumuskan  strategi  penyelesaian  sengketa;  Apakah  alternatif 
tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk membangun situasi damai? Siapa saja dan institusi 
mana  yang  terlibat  di  dalam  upaya  penyelesaian masalah?,  Kemungkinan  daerah  dan wilayah 
mana  yang  yang  terkena dampaknya?, Kapan pelaksanaannya,  serta berapa  target  yang harus 
dicapai agar dapat memberikan bimbingan bagi para pihak di dalam melaksanakan komitmennya 
dalam membangun  situasi aman dan damai?. Pertanyaan  selanjutnya, bagaimana  strategi yang 
dirumuskan mampu mengurangi tingkat ketegangan dan mengoptimalkan pencapaian hasil yang 
lebih baik. Sejauhmana perubahan atau perbedaan dari kondisi masa  lampau dengan yang telah 
dicapai dan kemungkinan ke depan. 

  

Kaidah  Perumusan  Strategi  Mengelola  Sengketa.  Beberapa  pertimbangan  yang  perlu 
diperhatikan  dalam merumuskan  strategi mengelola  sengketa  dalam  program  pembangunan 
yaitu: 

a. Kondisi  krisis  akibat  sengketa  yang  bersifat multidimensi  (ekonomi,  politik, moral  dan 
hukum)  yang  mengakibatkan  ketidakamanan,  kesenjangan  dan  tertutupnya  akses. 
Disamping  itu,  meningkatkan  berbagai  pelanggaran  HAM  dan  hukum  lain  akibat 
terjadinya krisis kepercayaan. 

b. Praktek pelaksanaan pembangunan yang kurang mampu menyerap kebutuhan, aspirasi, 
usulan,  dan  sumberdaya  masyarakat  lapis  bawah  serta  kurang  mempertimbangkan 
faktor‐faktor pendorong sengketa. 

c. Partisipasi  dalam  perumusan  rencana  tataruang  dan  strategi  pembangunan,  yakni 
rencana program yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan dan kelembagaan 
masyarakat lokal. 

d. Desentralisasi  pola  penyelesaian  sengketa  melalui  unit‐unit  teknis  pengaduan,  setiap 
daerah atau desa mendapatkan wewenang yang cukup  luas dalam menyusun kerangka 
program  dan  strategi  penanganan  sengketa  berdasarkan  prakarsa,  aspirasi  dan 
sumberdaya lokal. 

e. Perubahan paradigma  “dari, oleh  dan  untuk masyarakat”. UU Nomor  30/1999  tentang 
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang memberikan  ruang  bagi  partisipasi masyarakat 
dalam  proses  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Dimana  pola  penyelesaian  sengketa 
sebagai proses pelibatan secara aktif masyarakat mulai dari analisis sengketa, perumusan 
strategi, pelaksanaan kesepakatan dan membangun visi ke depan. 

f. Mengembangkan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan  mempertimbangkan  rasa 
kepemilikan  terhadap  sumber  daya  lokal  dengan  mempertimbangkan  aspek 
keberlanjutan. 

 



 

Manfaat  yang  diperoleh.  Secara  umum,  penetapan  strategi  yang  tepat  didasarkan  sejumlah 
pertimbangan  dan  analisis  yang memadai  akan memberikan manfaat  terhadap  efektivitas  dan 
efisiensi hasil penyelesaian masalah yang menjadi inti dari sengketa. 

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat ditingkat ‘grassroot’ dalam menyusun 
strategi mengelola sengketa secara partisipatif. 

b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan  lain 
dalam  memberikan  makna  dalam  proses  pembangunan    berbasis  perdamaian  dan 
perlindungan terhadap masyarakat rentan. 

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabililitas pelaksanaan pembangunan sebagai bagian 
dari upaya membangun situasi kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik.  

d. Menghasilkan  keterpaduan  antarbidang/sektor  dan  kelembagaan  dalam  kerangka 
strategi membangun perdamaian secara berkelanjutan. 

e. Menghasilkan aktivitas atau program pembangunan perdamainan yang bertumpu pada 
kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat lokal. 

f. Memberikan masukan  pengembangan  tataruang  dan  sektor  berupa  daftar  kebutuhan 
atau  usulan  kegiatan  masyarakat  yang  dapat  diterima  oleh  seluruh  pemangku 
kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten. 

g. Memperkuat  kapasitas  kelembagaan,  kepemilikan,  tanggungjawab  dan  keswadayaan 
masyarakat dalam membangun perdamaian. 

h. Memperkuat  kelompok dan  kelembagaan masyarakat di  tingkat desa dalam merespon 
berbagi permasalahan dan menangani sengketa secara efektif. 
 

Prinsip‐Prinsip yang Melandasi 
a. Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari berbagai 

pemangku kepetningan. 
b. Menarik, mendorong  perhatian  dan minat masyarakat  untuk  aktif  dan  terlibat  dalam 

pembangunan. 
c. Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai 

sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya. 
d. Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta 

mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan. 
e. Partisipatif, melibatkan  seluruh  elemen masyarakat  terutama  bagi  kelompok marjinal 

sebagai pelaku pembangunan. 
f. Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode  yang  sesuai dengan kondisi  sosial dan 

budaya masyarakat setempat. 
g. Koordinatif, memperkuat  jalinan dan  sinergisitas  stakeholders baik pemerintah,  swasta, 

LSM,  perguruan  tinggi,  masyarakat  dan  lembaga  terkait  lainnya  dalam  perencanaan 
pembangunan. 

h. Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode  yang  sesuai dengan kondisi  sosial dan 
budaya masyarakat setempat. 

i. Koordinatif, memperkuat  jalinan dan  sinergisitas  stakeholders baik pemerintah,  swasta, 
lembaga  swadaya,  perguruan  tinggi,  masyarakat  dan  lembaga  terkait  lainnya  dalam 
perencanaan pembangunan. 

j. Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pandangan, pendapatan, terbuka 
menerima kritik, musyawarah dan mufakat. 

k. Edukatif,  membangun  masyarakat  pembelajar  melalui  silang  informasi,  pengetahuan, 
pengalaman, dan teknologi.  

Tujuan,  Sasaran  dan  Strategi.  Hasil  analisis  sengketa  digunakan  untuk  merumuskan  tujuan, 
sasaran dan strategi penyelesaian sengketa. Hal  ini dilakukan untuk memformulasikan gagasan, 
masukan, bentuk dan kerangka  intervensi yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan pokok 
masalah  yang  dihadapi.  Perumusan  strategi  sangat  penting  bagi  pendamping  atau  perencana 



 

untuk  mengenal  gambaran  menyeluruh  tentang  kebijakan  dan  program  yang  akan  dijadikan 
panduan kerja dalam mengelola sengketa bagi seluruh stakeholders. Memformulasikan strategi 
pengembangan merupakan  pekerjaan  yang  tidak mudah,  rumit, membutuhkan  keterampilan, 
memakan waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu, formula strategi dalam mengelola sengketa 
hendaknya dibuat dalam kerangka penyelesaian jangka panjang tidak bersifat kuratif yang hanya 
merespon  terhadap  peristiwa  atau  kasus  sengketa.  Proyeksi  alternatif  tindakan  yang  bersifat 
jangka pendek disarankan menggunakan metode sederhana yang mudah dipahami masyarakat 
awam  dengan  berpedoman  pada  hasil‐hasil  pengalaman  dalam  menyelesaikan  sengketa  di 
tingkat  basis.  Karena  formulasi  strategi  mempertimbangkan  orientasi  jangka  panjang, 
kemampuan  pembiayaan,  tenaga  dan  kerumitan  yang  dihadapi.  Sebuah  strategi  pengelolaan 
sengketa yang baik akan menjadi kebijakan resmi bagi seluruh pihak baik pemerintah, kelompok 
masyarakat, lembaga hukum dan masyarakat. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bahan Bacaan 4.2.  
Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dan Non Litigasi 

 
Merujuk pada pendapat Nader dan Todd yang memberikan batasan terhadap sengketa sebagai 
keadaan  di mana  konflik  tersebut  dinyatakan  di muka  umum  atau  dengan melibatkan  pihak 
ketiga,  maka  pelibatan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  sengketa    dapat  mempergunakan  
mempergunakan 2 (dua) mekanisme yakni: 

1. Mekanisme Hukum (Litigasi) 
2. Mekanisme Non Hukum  (Non Litigas) 

 
Di  dalam masyarakat  bila  terjadi  sengketa  pada  umumnya  diselesaikan melalui  berbagai  cara. 
Kebudayaan manusia untuk menapung dan menangani sengketa meliputi:  

1. lumping it (membiarkan saja);  
2. avoidance (mengelak);  
3. exit (keluar saja);  
4. coercion (paksaan); 
5. negotiation (perundingan); 
6. mediation (mediasi);  
7. arbitration (arbitrase);  
8. self help (main hakim sendiri);  
9. peradilan.  

 
Masing‐masing  pendekatan  menggunakan  paradigma  yang  berbeda  sesuai  dengan  tujuan, 
budaya atau nilai‐nilai yang diyakini oleh pihak‐pihak yang sedang bersengketa. 
 
Dalam  masyarakat  bisnis  terdapat  2  (dua)  pendekatan  umum  yang  sering  digunakanuntuk 
menyelesaikan  sengketa.  Pendekatan  pertama,  yaitu  menggunakan  paradigma  penyelesaian 
sengketa litigasi (selanjutnya hanya disebut paradigma litigasi). Pendekatan ini merupakan suatu 
pendekatan untuk mendapatkan keadilan6 melalui sistem perlawanan (the adversary system) dan 
menggunakan  paksaan  (coercion)  dalam  mengelola  sengketa  serta  menghasilkan  suatu 
keputusan win‐lose solution bagi pihak‐pihak yang bersengketa. Oleh karena  itu, proses  litigasi 
selalu  menghasilkan  bentuk  penyelesaian  yang  menempatkan  salah  satu  pihak  sebagai 
pemenang (a winner) dan pihak lain sebagai yang kalah (a loser). 
 
Pendekatan menggunakan mekanisme  peradilan merupakan  pendekatan  penyelesaian  secara 
konvensional. Dengan pendekatan ini maka  setiap timbul suatu  sengketa, pada umumnya  oleh 
para  pihak  yang  bersengketa,  sengketa    tersebut  dibawa    ke  lembaga  peradilan      baik  lewat 
prosedur  gugatan  perdata  maupun  secara  pidana.  Jika  pilihannya  penyelesaian  sengketa 
dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat‐
menggugat melalui  pengadilan.  Satu  asas  yang  cukup  penting  adalah  siapa  yang mendalilkan, 
wajib membuktikan kebenaran dalilnya.  
 
Asas ini dijabarkan dalam pasal 1365 KUHPdt yang mengemukakan bahwa: 

“Setiap  orang  yang mendalilkan  bahwa  ia mempunyai  sesuatu  hak  atau  guna meneguhkan 
haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  suatu  peristiwa, 
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 

 
Untuk  itu,  jika penyelesaian  sengketa bisnis dipilih  lewat  lembaga peradilan,  ada beberapa hal 
yang perlu  dipertimbangan,  yakni pihak penggugat wajib membuktikan  kebenaran  dalilnya. Di 
samping  itu,  penggugat  harus  tahu  persis  di mana  tempat  tinggal  tergugat,  sebagai  gugatan 
harus diajukan di tempat tinggal tergugat, asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei. 



 

 
Sementara  itu, pendekatan kedua, menggunakan paradigma penyelesaian   sengketa non‐litigasi 
(untuk selanjutnya hanya disebut paradigma non‐litigasi). Paradigma ini dalam mencapai keadilan 
lebih  mengutamakan  pendekatan  ‘konsensus’  dan  berusaha  mempertemukan  kepentingan 
pihak‐pihak yang bersengketa  serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian  sengketa 
kearah win‐win  solution.    Penggunaan  salah  satu  paradigma  tersebut  ditentukan  oleh  konsep 
tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran masyarakat, kompleksitas serta tajamnya 
status sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai‐nilai masyaraka 
 
Penyelesaian menggunakan mekanisme non litigasi dilakukan melalui proses: 

1. Negosiasi 
2. Mediasi 
3. Arbitrase 

 
Kedua mekanisme  penyelesaian  sengketa melalui  litigasi  dan  non  litigasi  dapat  dideskripsikan 
melalui ragaan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secara  diagramatik  rangkaian  penyelesaian  sengketa  dengan  derajat  keterlibatan  para  pihak 
dalam menyelesaikan sengketanya  dapat divisualisasikan sebagai berikut: 
 
 

 

 

Negosiasi  Mediasi  Arbitrase  Ajudikasi 
(Peradilan) 

Diskusi antara dua 
pihak, bekerja untuk 
mencari titik 
kesepakatan, tanpa 
bantuan pihak ketiga  
 

Dalam proses 
penyelesaian 
sengkata secara 
sukarela masing‐
masing pihak 
menyertakan pihak 
ketiga yang imparsial 
sehingga tercapai 

Menggunakan jasa 
pihak ketiga yang 
independen untuk 
menyelesaikan 
konflik. Pihak ketiga 
ini menentukan 
penyelesaian yang 
mengikat kedua belah 

Penyelesaian  konflik 
menggunakan 
mekanisme 
pengadilan  

Pihak yang terlibat 
konflik masih memiliki 
control atas 
capaiannya 

Pihak yang terlibat  
kehilangan  control 
atas capaiannya 

Penyelesaian 
Sengketa 

Mekanisme 
Litigasi  

Mekanisme  
Non Litigasi 

 Arbitrase Negosiasi   Mediasi Jalur Perdata Jalur Pidana  



 

kesepakatan yang 
saling 
menguntungkan 
kedua belah pihak.  

pihak.  

 
Sumber: 

 http://adisulistiyono.com/wp‐content/uploads/2009/05/penyelesaian‐sengketa‐hak 
kekayaan‐intelektual2.pdf 

 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,  Citra Aditya Bakti, Bandung,  2008. 
 International  Federation  of  University  Women,  Workshop  on  Conflict  Resolution 

Facilitator’s Guide, tanpa tahun   



 

Bahan Bacaan 4.3 
Skema Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kekuasaan Kehakiman 

Mahkamah Agung 

Peradilan Militer Peradilan Umum   Peradilan Agama  Peradilan Tata Usaha 
Negara 

Mahkamah Konstitusi  

Pengadilan Hubungan 
Industrial  

 Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi  

Pengadilan Niaga  

Pengadilan Anak  

Pengadilan HAM  

Pengadilan Pajak   



 

Modul 5 
Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal 
 

earifan  lokal merupakan khasanah yang dimiliki oleh  sistem masyarakat dalam membangun 
mekanisme  penyelesaian  sengketa  berbasis  pada  nilai‐nilai,  kebiasaan,  kepercayaan, 
pewarisan, sejarah, budaya, kepemimpinan, dan kekerabatan. Hal ini telah lama dipraktekkan 

oleh pendahulu kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat. Sistem ini telah lama 
terbangun dan cukup teruji dalam menentukan bentuk keputusan, kesepakatan damai, penerimaan 
dan  perbaikan masyarakat  ke  depan.  Kerapkali  berbagai  sengketa  sulit  diterima  oleh  pihak‐pihak 
yang  bertikai melalui  proses  formal  dengan menggunakan  lembaga  hukum  yang  cukup menyita 
waktu,  panjang  dan  melelahkan.  Masyarakat  kemudian  mencari  alternatif  lain    dengan 
mengupayakan  penyelesaian  melalui  jalur  non‐formal  yang  dianggap  lebih  mengutamakan 
perdamaian daripada berkutat dengan bukti dan fakta hukum yang terkadang sulit diterima. 
 
Model penyelesaian melalui kearifan  lokal menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat 
untuk menemukan bentuk dan  jenis masalah dengan mempertimbangkan aspek penyelesaian yang 
dapat diterima semua pihak. Mengurangi resiko dan biaya sosial yang tinggi, karena masing‐masing 
pihak  berusaha  membangun  dialog  dan  keterbukaan  terhadap  pentingnya  kesepakatan  damai 
daripada  proses  pembuktian  terhadap  fakta  hukum  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  banyak  pihak 
menaruh  perhatian  terhadap  proses  penyelesaian  sengketa  berbasis  pada  nilai‐nilai  dan  kearifan 
lokal. 
 
Topik  ini  akan memberikan  pengalaman  belajar  bagi  peserta  dalam memahami  konteks  nilai  dan 
budaya  lokal dalam merumuskan alternatif strategi dalam penyelesaian sengketa. Kegiatan  ini akan 
membantu masyarakat dan para pihak yang  terlibat  langsung dalam  sengketa dalam merumuskan 
masa depan dan pilihan penyelesaian sengketa dengan mengacu pada proses dan mekanisme adat, 
budaya dan nilai‐nilai yang bersifat lokal. 
 

Tujuan: 
• Peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dasar strategi penyelesaian 

sengketa berbasis kearifan lokal. 
• Peserta  diharapkan  memiliki  keterampilan  memfasilitasi  perumusan  strategi 

penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.  
 

Pokok Bahasan: 
• Memahami sengketa dan kerarifan lokal. 
• Pentingnya perumusan strategi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. 
• Merumuskan strategi bersama dalam penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal. 

  
Waktu: 
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 180 menit  

  
 

K 



 

Metode : 
Metode yang digunakan diantaranya 
• Curah pendapat dan berbagi pengalaman 
• Simulasi dan kerja kelompok 
• Permainan 
• Studi kasus 
• Pemaparan 
  

Media dan Sumber Belajar: 
• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan:  

5.1. Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Peradilan  Non Negara 
• Lembar Permainan:  

5.1.  Festival Seni dan Budaya Nasional” 
• Lembar Kasus:   

5.1. Torok Kolang Papang Manggarai‐NTT 
 



 

 
Proses Pembelajaran 
Kegiatan 1:  Memahami Sengketa dan kearifan lokal 
 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  
2. Bagilah  peserta  dalam  kelompok  yang  terdiri  dari  4‐6  orang  untuk  melakukan 

permainan  fasilitasi. Sebelumnya  fasilitator  telah mempersiapkan bahan dan materi 
berupa lembar permainan 5.1 “Festival Seni dan Budaya Nasional”.  

3. Sebelum dimulai,  jelaskan secara  singkat gambaran umum  tentang permainan yang 
akan  dilakukan  yang  akan  dilakukan  Berikan  kesepakatan  kepada  peserta  untuk 
mengklarifikasi hal‐hal yang tidak dipahaminya.  

4. Selanjutnya masing‐masing kelompok mempersiapkan sebuaht kreasi seni yang akan 
diikutsertakan dalam sebuah kontes budaya dalam kegiatan pleno.  

5. Mintalah  peserta  untuk  mengikuti  aturan  main  sesuai  dengan  instruksi  yang 
disampaikan oleh fasilitator.  

6. Setelah  permainan  selesai  mintalah  masing‐masing  kelompok  merefleksikan  hasil 
permainan itu. Ajukan pertanyaan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Catatlah hal‐hal pokok yang berkembangan dalam pembahasan. Berikan kesempatan 
kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat,  dan memberikan tanggapan. 

8. Buatlah resume dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 
 

 

 

 

  

 
 Apa yang Anda Pahami tentang kearifan lokal? 
 Mengapa  kita  perlu  memahami  ragam  nilai  dan  budaya  lokal  dalam 
penyelesaian masalah di masyarakat? 

 Bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan keberagaman dan kearifan 
lokal? 

 



 

Catatan: 
Bangun  suasana  yang  lebih  kompetitif,  jika  tersedia  waktu, 
dimana  fasilitator mengatur  permainan  ini  dalam  dua  babak. 
Permainan  pada  babak  pertama  dilakukan  dengan  2‐3 
kelompok, kemudian melakukan aliansi bebas antar kelompok 

untuk  mempertahankan  ide  atau  gagasan  yang  masih  mungkin.  Hingga 
terbentuk  dua  aliansi  besar.  Pada  saat  inilah,  setiap  kelompok  di  dorong 
untuk berupaya mempertahankan argumentasinya hingga diperoleh sebuah 
kesepakatan,  Jika  tidak  ditemukan  titik  temu  fasilitator  dapat melakukan 
intervensi dalam menentukan keputusan. 

 

Kegiatan 2:   Pentingnya perumusan  strategi penyelesaian  sengketa berbasis kearifan 
lokal 

 
8. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan 

ini dengan mengaitkan dengan pembahasan sebelumnya.  
9. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman awal peserta  tentang konsep 

dasar  perumusan  strategi  intervensi  berbasis  kearifan  lokal  dalam  penyelesaian 
sengketa. Ajukan pertanyaan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  mengajukan  pendapat,  berbagi 
pengalaman,  memberikan  komentar  dan  bertanya  tentang  hal‐hal  yang  belum 
dipahami. 

11. Jika  diperlukan  fasilitator  dapat  menggunakan  alat  bantu  atau  media  untuk 
menjelaskan hal‐hal yang belum dipahami oleh peserta. 

12. Buatlah  catatan  dan  kesimpulan  dari  pembahasan.  Kemudian  kaitkan  dengan 
kegiatan selanjutnya. 
 

Kegiatan  3:     Merumuskan  strategi  bersama  dalam  penyelesaian  sengketa  berbasis 
kearifan lokal 

 
13.    Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  jelaskan  tujuan,  materi  dan  proses  yang  

akan dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa. 

 
 Apa  yang  Anda  pahami  tentang  konsep  dasar  strategi  penyelesaian 

sengketa berbasis kearifan lokal? 
 Mengapa kita perlu mempertimbangkan pendekatan kearifan lokal dalam 

merumuskan strategi penyelesaian sengketa? 
 Apa manfaat dari dari  strategi penyelesaian  sengketa berbasis kearifan 

lokal?  



 

14.    Mintalah  kepada  masing‐masing  peserta  dalam  kelompok  untuk  menggali 
pengalaman  dalam menyelesaikan  sengketa  lokal.  Pelajarilah  kasus  penyelesaian 
sengketa dan ajukan pertanyaan berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.   Hasil diskusi kelompok dituliskan dalam matrik sebagai berikut; 

  
 Tabel. 5.1 Analisis Strategi Penanganan Sengketa 

 
Masalah 
Sengketa 

Para pihak 
yang terlibat  

Alternatif 
Penyelesaian  

Kelebihan   Kelemahan 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 
 
 
 

       

 
Keterangan: 

 
 Kolom (1) 

 
 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 
 

 Kolom (4) 
 Kolom (5) 

Identifikasikan masalah utama yang diperselisihkan oleh para 
pihak yang bersengketa dengan merujuk studi kasus.  lakukan 
penegasan  dan  klarifikasi  kepada masing‐masing  pihak  agar 
diperoleh pemahaman yang sama tentang masalah. 
Berdasarkan  kolom  (1)  tuliskan  para  pihak  yang  terlibat  baik 
secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  sengketa 
tersebut. 
Berdasarkan  kolom  (1)  tuliskan  alternatif  tindakan  yang 
dilakukan untuk menyelesaikannya. 
Tuliskan kelebihan dari pendekatan tersebut. 
Tuliskan kelemahan dari pendekatan tersebut 

 
 Bagaimana  prosedur—mekanisme  atau  pendekatan  yang  Anda  lakukan 

dalam menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal?  
 Siapa saja pemimpin atau para pemangku kepentingan lain yang berperan 

dalam menyelesaikan sengketa tersebut? 
 Nilai‐nilai,  norma,  budaya,  dan  adat  kebiasaan  apa  saja  yang  dibangun 

dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut? 
 Apa  saja  yang  menjadi  kelebihan  dan  kelemahan  dari  pendekatan 

tersebut? 
 



 

 
 

16. Dari catatan masing‐masing peserta, kemudian dibahas dalam kelompok berkaitan 
dengan pokok‐pokok gagasan tentang mekanisme pengelolaan sengketa berbasis 
kearifan lokal. Hasil kesepakatan ditulis dalam kertas flano. 

17.     Mintalah  kelompok  untuk mempresentasikan  dalam  pleno.  Catatlah  pada  kertas 
plano, hal‐hal pokok dari hasil pembahasan. 

18. Jelaskan  tentang  beberapa  pendekatan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Gunakan 
media presentasi yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta untuk 
bertanya dan mengajukan pendapat. 

19. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 
  

 
  



 

 

Lembar Permainan 5.1. 
Festival Seni dan Budaya Nasional 

 
Format  : kelompok 
Waktu : 15 — 30 Menit 
Tempat   : Di dalam ruangan 
Materi   : Kertas koran, spidol, selotif, karton dsb.  
Peserta  : 20 — 25 orang 

  
  

Deskripsi 
 
Permainan  ini dilakukan dalam ruang pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang model dan 
gaya  fasilitasi  dengan  memberikan  kepada  peserta  untuk  terlibat  secara  menyeluruh  dalam 
perencanan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Nilai‐nilai  lain  yang  dikembangkan  dalam  permainan  ini 
mencakup  kreativitas,  pengendalian  emosi,  sharing,  berfikir  positif  dan  team  building,  Dalam 
permainan  ini  peserta  dibagi  dalam  beberapa  kelompok  masing‐masing  diberikan  tugas  untuk 
membuat suatu kreasi baik dalam bentuk seni, sastra, teknologi, olehraga, sandiwara, drama dan hal 
lainnya  yang  dianggap menarik  untuk  dipelajari  dan  ditampilkan  dalam  sebuah  kegiatan  festival. 
Setiap kelompok mempersiapkan segala sesuatunya baik materi, tim kreatifnya dan kerjasamanya. 
 
Masing‐masing kelompok diberi kesempatan selama 5‐10 menit untuk menampilkan pertunjukannya. 
Setelah mereka mendemostrasikan kebolehannya kemudian dewan  juri mengumumkan hasil kreasi 
terbaiknya mereka  berdasarkan  kriteria,  yaitu  keaslian,  kreativitas,  pengorganisasian‐nya.  Peserta 
memilih kontestan pavoritnya. Setelah permainan  selesaikan  lakukan pembahasan yang mengarah 
pada bagaimana peran fasilitator dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya. 
 
Tujuan 
 
Mempraktekkan  kemampuan memfasilitasi  kelompok memahami  keberagaman  dan membangun 
kemampuan  menyusun  suatu  kegiatan  atau  proyek  tertentu  melalui  kerjasama,  inovasi  dan 
kreativitas. 
 
Cara Permainan 

 
1. Mintalah seluruh peserta untuk berdiri kemudian membentuk kelompok yang beranggotakan 

4‐5 orang. Masing‐masing kelompok menentukan satu orang yang menjadi koordinator atau 
ketua kelompok. 

2. Berikanlah  penjelasan  tentang  tujuan  dan  proses  permainan  yang  akan  dilakukan  oleh 
kelompok. 

3. Tetapkanlah  tema  atau  kreasi  yang  akan  diikutsertakan  dalam  festival  seni. Dapat  berupa 
sandiwara,  lawak,  tarian, musik kaget, puisi, hasil keterampilan dan  lainnya. Usahakan agar 
hasil karya tersebut menarik penonton dan memiliki nilai yang tinggi.  

4. Lakukan  pembagian  tugas  kepada  anggota  kelompok  dan  mulailah  menyusun  rencana 
proyek  atau  kreasi  yang  telah  disepakati.  Buatlah  kreasi  sebaik  dan  semenarik  mungkin 



 

dengan memanfaatkan bahan yang ada. Waktu perencanaan dan pembuatan kreasi dibatasi 
hanya 20 menit. 

5. Setelah pekerjaannya  selesai, masing‐masing kelompok diminta untuk memamerkan dalam 
festival  di  kelas  dengan  mempertunjukkan  atau  mendemonstrasikan  hasil  karya  masing‐
masing kelompok. 

6. Selanjutnya fasilitator bertindak sebagai  juri untuk menilai hasil kerja kelompok berdasarkan 
kriteria sebagai berikut;  

 Orisinalitas 
 Kreativitas 
 Keindahan 
 Ketepatan waktu 
 Manfaatnya 

7. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  lain  untuk memilih  peserta  terpavorit melalui  kertas 
kecil yang tertutup atau melalui SMS ke dewan juri. 

 
Diskusi 
 

1. Siapa yang sebaiknya ditunjuk sebagai ketua atau manajer  kelompok? 
2. Apa saja yang menjadi kendala kelompok dalam menyelesaikan kreasinya? 
3. Apa  saja  hal‐hal  yang  dapat  mendorong  keberhasilan  kelompok  dalam  menyelesaikan 

kreasinya? 
4. Bagaimana  cara  mengarahkan  kelompok  supaya  dapat  mengembangkan  kreativitas  dan 

menyelesaikan pekerjaan dengan berkualitas? 
5. Bagaimana menyelesaikan berbagai hambatan dalam kelompok untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan? 
6. Pelajaran apa yang bisa didapat dari permainan ini ? 

 
Variasi 
 
Jika masih banyak waktu, maka permainan dapat dilakukan dengan sistem kompetisi bertahap. Bagi 
yang menang pada babak pertama masuk dalam babak  semifinal hingga  final. Agar  lebih  semarak 
masing kelompok dapat membuat kreasi dengan memanfaatkan bahan yang ada atau dengan hiasan 
tertentu baik bagi kontestan maupun layout tempatnya.  
 
Kunci 
 
Buatlah kreasi yang unik sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap anggota kelompok,  jika ada ide 
yang baik diantara anggota, maka doronglah untuk menjadi tim kreatif dan pengarahnya. 
 

  



 

 
 



 

 

Lembar Kasus 5.1. 
Torok Kolang Papang Manggarai‐NTT 

 
Desa Papang dengan  luas wilayah 4,000 hektar berada di daerah perbukitan sekitar 20 kilometer di 
sebelah selatan Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai. Terletak dekat pertemuan sungai Waimantar 
dan Waimese, hampir seperempat dari luas daratan desa ini dimanfaatkan sebagai lahan sawah.  Dari 
jumlah  penduduk  sekitar  3,000  penduduk, menurut  perkiraan  penduduk  setempat  hampir  semua 
menjadi petani atau buruh tani.14  Melihat pentingnya pertanian dalam ekonomi lokal dan kenyataan 
bahwa banyak di  antara  lahan pertanian belum bersertifikat, masyarakat dan pemuka masyarakat 
menilai jika status kepemilikan tanah sering menjadi obyek sengketa di Papang, sebagaimana halnya 
kecenderungan di Kabupaten Manggarai pada umumnya.  
 
Tanah  yang  tidak  bersertifikat  di  Papang  ini  rata‐rata  sebelumnya  merupakan  tanah  ulayat 
masyarakat adat setempat.  Menurut responden setempat, ada tiga hal yang umumnya mendorong 
munculnya  sengketa  atas  lahan  tersebut.    Pertama,  ketika  pihak‐pihak  yang  pernah  mencapai 
kesepakatan  tentang  status  tanah  tertentu  banyak  yang meninggal,  terkadang  orang‐orang  yang 
tersisa mengambil kesempatan untuk mengajukan klaim baru atas  tanah. Kedua,  jika nilai ekonomi 
tanah mendadak naik – seperti yang terjadi ketika proyek irigasi Waimantar 2 diselesaikan pada tahun 
2003/2004 – banyak orang biasanya berupaya mengurus bukti kepemilikan masing‐masing atas tanah 
tersebut  dan  kadang  melaporkan  mengklaim  luas  tanah  yang  lebih  besar  serta  mengabaikan 
kesepakatan awal (bukan hukum).  Ketiga, pemerintah dan aparat hukum mengabaikan kesepakatan 
awal masyarakat  atau  keputusan  adat  yang  kadang  tidak memiliki  bukti  hukum/autentik  kecuali 
catatan. 
 
Topografi  desa  yang merupakan  gabungan  dataran  luas  yang  berpotensi  untuk  pertanian  lahan 
basah, perbukitan, dan pegunungan menjadikannya memiliki nilai ekonomi tinggi.   Hal  ini terutama 
dibandingkan dengan wilayah NTT  lainnya yang cenderung kering, Desa Papang khususnya memiliki 
struktur tanah yang mendukung untuk usaha pertanian sawah,  ladang, dan tanaman umur panjang 
seperti cengkeh, kopi, dan jenis pohon‐pohonan multiguna lainnya seperti sengon dan lainnya.   Data 
desa memperlihatkan 22% wilayah merupakan areal persawahan yang dapat diolah sepanjang tahun 
(2 musim  panen)  karena  tersedianya  irigasi  teknis  yang mampu mengairi  lahan  sawah  sepanjang 
musim. 
 
Lahan  berpotensi  ini  telah  menarik  pendatang  sehingga  jumlah  penduduk  semakin  meningkat, 
tercatat  dalam  data  desa  2009  (September)  berjumlah  2,889  jiwa.      Peningkatan  pesat  jumlah 
penduduk terutama dimulai sejak adanya saluran irigasi teknis tahun 1980 yang debitnya cukup untuk 
menjangkau/mengairi seluruh Desa Papang sepanjang tahun. Pada umumnya pendatang baru masih 
mempunyai hubungan keluarga dengan masyarakat Desa Papang, meskipun  ada yang bukan keluarga 
dan khusus datang membeli tanah kemudian berusahatani dan akhirnya mereka menetap di desa ini. 
Sebagian  peningkatan  jumlah  penduduk  juga  disebabkan  kawin  mawin  dengan  orang  luar  desa, 

                                                            
14  FGD Kelompok Pemuka Masyarakat dan FGD Kelompok Perempuan di Desa Papang, Oktober 2009 



 

terutama  ‘kawin masuk’  (setelah menikah  suami mengikuti  istri yang berasal dari Desa Papang dan 
menetap di Desa Papang).15 
 
Tidak dipungkiri tanah sangat penting bagi masyarakat yang mayoritas mempunyai mata pencaharian 
utama sebagai petani.  Pekerjaan sebagai petani ini dilakukan oleh laki‐laki dan perempuan.    Bekerja 
di sawah cukup memberikan penghasilan, seperti misalnya bagi perempuan yang bekerja menanam, 
membersihkan  rumput,  dan  memanen  mendapat  upah  Rp15.000/hari  dan  laki‐laki  yang  bekerja 
dengan traktor dan membuat pematang diupah Rp20.000/hari,  bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 6 
sore.  Meskipun  demikian,  menurut  masyarakat  penduduk  yang  termasuk  dalam  kategori  kurang 
mampu masih berkisar 35 persen.   
 
Sengketa  tanah dalam    struktur masyarakat Desa Papang  yang  relatif homogen baik agama  (100% 
Katolik) maupun etnis (mayoritas suku Manggarai) sulit dikaitkan dengan identitas suku dan agama. 
Persoalan  tanah  ini  umumnya  terjadi  diantara  pihak‐pihak  yang masih  punya  hubungan  keluarga 
dekat. Hal ini yang terjadi dalam konflik tanah yang disorot dalam kasus ini, di mana kedua pihak yang 
terlibat yang tinggal di kampung Torok dan Kolang menurut sejarah berasal dari satu nenek moyang 
yang sama.16 
 
Sebagaimana  suku Manggarai  pada  umumnya,  pengaruh  adat  di  wilayah  ini masih  sangat  kuat, 
terutama  ‘penti’  (pembuatan  rumah adat), pembagian  ‘lingko’  (tanah adat), dan pernikahan.   Adat 
dipimpin oleh  seorang  ‘tua gendang’ yang  tinggal di  ‘rumah gendang’  ‐ di Desa Papang  terdapat 5 
rumah gendang yang  jabatan hirarkinya   bersifat  turun temurun (bukan dipilih).17   Dalam adat yang 
dianut masyarakat Manggarai,  salah  satu  bentuk  upaya  penyelesaian masalah  tanah  adat  adalah 
dengan perang tanding.  
 
Selain sengketa tanah, tidak ada isu lain penyebab gesekan masyarakat di desa penelitian.  Keeratan 
sosial  diantara  mereka  terbina  dengan  adanya  kelompok  tani  (beranggotakan  laki‐laki  dan 
perempuan)  yang bergotong‐royong mengerjakan  sawah  secara bergilir, kelompok  simpan pinjam 
dan arisan, pengumpulan beras rutin 1 kg/anggota/bulan untuk modal kelompok, kelompok Paket A 
yang  tersebar  di  setiap  dusun masing‐masing,  dan  kelompok  Paduan  Suara  di  setiap KUB,  ‘pesta 
sekolah’  (saling  membantu  dalam  hal  dana  untuk  mendukung  anak‐anak  yang  ingin  melajutkan 
sekolah ke  jenjang yang  lebih tinggi seperti ke SMP, SMA, atau PT), perkawinan, kematian, sambut 
baru, permandian, dimana biasanya untuk kegiartan‐kegiatan seperti ini melibatkan semua warga. 
 
Asal‐usul sengketa  lahan (Lahan Rapu Do yang berada di Desa Tal, Kecamatan/Dataran Satar Mese) 
bermula adanya dua pendataan yang berbeda atas tanah tersebut.     Pendataan pertama dilakukan 
secara  partisipatoris  oleh  masyarakat  tahun  1950an  dalam  rangka  menggalang  dana  untuk 
pembangunan  irigasi  dengan  teknologi  sederhana  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  areal 
pesawahan;  pendataan  kedua  dalam  rangka  program  ‘land  reform’  pada  tingkat  propinsi  serta 
pemindahan ibukota kecamatan setempat pada 1970an.  
   

                                                            
15  Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan adat Manggarai yang berlaku yaitu seorang perempuan harus 

mengikuti suaminya setelah menikah namun ‘kawin masuk’ banyak dilakukan dengan alasan untuk bekerja di sawah 
yang menunjukkan lahan di desa ini sangat produktif dan berharga. 

16  YN mewawancara DM, Oktober 2009 dan YN mewawancara KW, November 2009 serta YG mewawancara KG, 
November 2009 

17   YN mewawancara DM, Oktober 2009 



 

Ketika pendataan pertama dilakukan tanah yang disengketakan masih berupa hamparan sabana dan 
semak belukar tempat hidup binatang liar untuk diburu para raja. Pendataan dilakukan secara formal 
oleh masyarakat dengan membentuk kepanitian yang mendata anggota masyarakat yang berminat 
memiliki lahan sawah di dataran Satar Mese (sekarang nama kecamatan).  Kepanitian membentuk 16 
cabang termasuk dari Torok dan Kolang.18 Mereka yang berminat diharuskan menyetor uang sebesar 
30    rupiah  25  sen19  ‘tigapuluh  setali’  untuk mendapatkan  jatah  lahan  sekitar  0.5  ha  untuk  kepala 
keluarga dan atau 0.25 ha untuk anggota keluarga dan biaya pembangunan  irigasi dari Sungai Wae 
Mese.20   Catatan mereka yang berminat di setiap cabang beserta uangnya dikenal dengan sebutan 
Buku Cabang (BC) yang kemudian dihimpun dalam   Buku  Induk  (BI).   Saat  itu  jumlah calon pemilik 
lahan  dari  cabang  Torok  Kolang  mencapai  290  orang.21      Pembangunan  irigasi  dilakukan  orang 
Rejeng22  setelah  pendaftaran  ditutup.        Sementara  saluran  irigasi  dibangun,  panitia menentukan 
lokasi  untuk  anggota‐anggotanya melalui  undian  dan  cabang  Torok  Kolang mendapatkan  sebuah 
hamparan  yang  terletak  di  Rapu  Do  (di  wilayah  Desa  Tal  saat  ini).23    Namun  setelah  bertahun 
pembangunan  irigasi selesai dan mengalirkan air dari Sungai Wae Mantar dan sawah dicetak,  irigasi 
tidak mencukupi  dan  tanah milik  cabang  Torok  dan  Kolang  ‘Rapu  Do’  tidak  terjangkau,  padahal 
wilayah dan lahan milik kelompok lain sudah dapat digarap.24   
 
Pendataan  kedua  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  NTT  dalam  rangka  memindahkan  ibukota 
Kecamatan  Satar Mese melalui payung program  ‘land  reform’25  dengan mendata  lahan  di  seluruh 
wilayah NTT pada 1972, baik yang sudah diusahakan maupun yang masih dalam status  ‘lahan tidur’.   
Melalui program tersebut sejumlah anggota masyarakat pemegang saham tigapuluh setali di Torok 
dan Kolang mendapat penegasan hak mereka atas ’lahan tidur’ di Rapu Do dengan Surat Keputusan 
(SK)  Gubernur  El  Tari  Tahun  197226.  Namun,  lebih  banyak  anggota masyarakat  yang  tidak  dapat 
memiliki SK karena tidak sanggup menyediakan biaya untuk mengurus SK tersebut di Kantor Agraria 
(Badan Pertanahan) Kabupaten Manggarai, yang menurut mereka sangat mahal, sehingga mereka 
hanya mengandalkan satu‐satunya dokumen, yaitu catatan BI dan BC.   
  
Persoalan meluas, ketika banyak warga Torok dan Kolang yang mendapatkan SK dengan  luas yang 
melebihi dan menyimpang dari catatan   BI dan BC.     Idealnya SK diterbitkan dengan mengacu pada 
BC,  BI  dan  Buku  Kas.  Pada  kenyataannya  banyak  pihak mengabaikan  prosedur  itu  dan  langsung 
mengurusnya  di  kantor  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  dengan  informasi  status  hak milik  dan 
luasan  yang  sangat  subyektif menurut  pemohon  SK  saja  tanpa  ‘uji  petik’  di  lapangan.  Akibatnya 
terjadi perbedaan ukuran  lahan dalam  SK  yang dibuat panitia  yang menyebabkan  tumpang  tindih 
kepemilikan tanah antara SK dan catatan BI.    
 
Hal  ini  diperparah  dengan  pembangunan  irigasi Wae Mantar  II  yang  dibangun  pada  1999  setelah 
pemerintah  pusat  mengabulkan  usulan  pemerintah  Kabupaten  Manggarai  dengan  menyediakan 
bantuan Jepang untuk pembangunannya dan akan mengairi lokasi Rapu Duo.27 Sejak saat itu mereka 

                                                            
18  YG mewawancara KN, November 2009 
19  YN dan YG mewawancara G,  November 2009; YN mewawancara KW dan DM,  November 2009;  YG 

mewawancara KG dan AP,  November 2009. 
20  YN mewawancara MK, JB, DM, November 2009; YG mewawancara YD, KN, HA,  Oktober-November 2009. 
21  Dokumentasi Buku Induk di Kantor Bupati Manggarai,  November 2009. 
22  YG mewawancara RO dan HL, Oktober 2009 dan  AP,  November 2009. 
23  YN mewawancara YN dan JB, November 2009. 
24  YG mewawancara HL  dan RO,  Oktober 2009. 
25  YG mewawancara AP,  November 2009. 
26  YG mewawancara AP,  Oktober 2009. 
27   YG mewawancara MK,  November 2009.  



 

yang memiliki  lahan, baik pemegang  saham BI/BC maupun pemegang SK mulai mendatangi  lokasi 
Rapu Do dan mengidentifikasi  lahan bagian masing‐masing dan memberi tanda, menggunakan batu 
atau memasang pilar‐pilar dari balok maupun  tanaman hidup.   Pemerintah Desa Papang mencatat 
mulai banyak saling klaim antar individu pemegang saham atau SK dari Torok dan Kolang atas lahan 
Rapu  Do.    Perlahan‐lahan  masyarakat  Torok  dan  Kolang  terpolarisasi  ke  dalam  2  kelompok 
kepentingan  yaitu kelompok BI di  satu pihak dan SK di  lain pihak.28   Berkali‐kali konflik  kekerasan 
hampir‐hampir terjadi antara dua kubu yang masing‐masing mengklaim memiliki lahan Rapu Do. 
 
Sumber: 

 Hasil penelitian Yohannes Gewa dan Ina Nguru 
 

Bahan Bacaan 5.1. 
Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal: Peradilan Non Negara  

  
enciptaan keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara eksklusif. Kebanyakan 
orang  Indonesia mencari penyelesaian masalah hukum mereka melalui  sektor  informal atau 
sistem  keadilan  nonnegara.  Keadilan  non‐negara  sering  dianggap  sebagai  alternatif 

penyelesaian  sengketa,  tapi  dalam  kenyataannya  merupakan  media  utama  bagi  sebagian  besar 
warga miskin. Barangkali sebanyak 90 persen dari perselisihan ditangani oleh insititusi non‐negara. 
 
Temuan paling penting dalam penelitian     Justice for the Poor   pada 2009 dengan tema Menemukan 
Titik  Keseimbangan:  Mempertimbangkan  Keadilan  Non‐negara  di  Indonesia,  menyatakan  bahwa  
peradilan  non‐negara  merupakan  bentuk  utama  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di 
Indonesia.  Dalam hal ini , “peradilan non‐negara” adalah “penyelesaian perselisihan di tingkat lokal” 
–  arbitrasi  dan mediasi  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa,  pemimpin  adat,  tokoh masyarakat  dan 
pemuka  agama,  terkadang  berdasarkan  tradisi,  namun  tidak  jarang  perselisihan  ini  diselesaikan 
secara subyektif oleh pemimpin komunitas tanpa mengacu kepada hukum negara atau hukum adat. 
 
Temuan‐temuan  penting  penelitian  Justice  for  the  poor  lebih  jauh  terkait  dengan  mekanisme 
penyelesaian sengketa  yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat Indonesia sebagai berikut: 

a. Kenyataan keadilan di Indonesia dijalankan bukan di ruang sidang di kota‐kota besar, tapi di 
balai desa di penjuru nusantara 

b. Berjalannya peradilan non Negara  (non‐state justice)  akan sangat berdampak pada stabilitas 
sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin 

c. penyelesaian  perselisihan  informal  bukan merupakan  suatu  sistem  yang menyeluruh  dan 
koheren,  namun  merupakan  serangkaian  proses  yang  dijalankan  oleh  pihak  yang 
berpengaruh. 

d. Pada  kenyataannya,  norma  sosial  dan  kekuasaan  yang  biasanya  menentukan  hasil 
penyelesaian perselisihan di tingkat lokal 

e. Pemulihan  harmoni  masyarakat  merupakan  tujuan  utama  yang  melandasi  penyelesaian 
sengketa oleh peradilan non‐negara 

f. Tujuan untuk mempertahankan harmoni  juga melandasi sanksi yang dikenakan oleh  sistem  
peradilan non‐negara 

g. Untuk  sebagian  besar  kasus  kecil  dan  ringan,  peradilan  informal merupakan  proses  yang 
tepat dan efektif. 

                                                            
28   YG mewawancara AP,  November 2009. 
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h. Secara  keseluruhan, peradilan  non‐negara populer, mencerminkan  kekuatannya,  akibatnya 
masyarakat puas dengan para pelaku peradilan informal 

 
Popularitas  keadilan  non‐negara  adalah  respon  alami  atas  ketidakmampuan  negara  memenuhi 
permintaan masyarakat  untuk mendapatkan  keadilan.  Tapi  itu  juga merefleksikan  karakteristik  di 
dalamnya yang justru cocok dengan kondisi lokal. Peradilan non‐negara melekat dalam realitas politik 
dan sosial di tingkat lokal. Pelaksana keadilan di luar negara mempunyai legitimasi dan otoritas yang 
tidak selalu dimiliki oleh polisi atau hakim. 
 
Prosedur dan  substansi  sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan pentingnya harmoni. 
Tujuannya  bersifat menghindari  konflik  dan  restoratif;  dan  prosesnya  bersifat  cepat  dan  sangat 
murah. Sifat‐sifat  tersebut  sangat penting bagi masyarakat pedesaan yang  saling bergantung  satu 
sama lain secara ekonomi dan sosial. 
 
Penyelesaian  sengketa    dengan  menggunakan  mekanisme  rekonsiliasi  berbasis  tradisi  memiliki 
kelebihan dibanding mekanisme yang diinisiasi oleh Negara.  Dalam hal ini terdapat 5 (lima) kekuatan 
pendekatan tradisional untuk transformasi konflik yaitu:  

a. Pendekatan  tradisional  layak  untuk  mengganti  kerapuhan  dan  kegagalan  Negara  dalam 
menyelesaikan konflik  

b. Pendekatan  tradisional  bukan  pendekatan  berpusat  pada  Negara  sehingga  menciptakan 
legitimasi  

c. Pendekatan  tradisional  menempatkan  faktor  waktu  sebagai  faktor  dalam  penting  dalam 
penyelesaian konflik bergantung pada kontek kultural, di samping  itu pendekatan tadisional 
berorientasi pada proses  

d. Pendekatan  tradisional membuka  ruang  partisipasi  secara menyeluruh  dan  komprehensif. 
Dengan kata lain setiap orang bertanggung jawab untuk mencari solusi penyelesaian konflik  

e. Pendekatan  tradisional  berfokus  pada  dimensi  psiko‐sosial  dan  spiritual  dari  transformasi 
konflik  

 
Sementara menurut hasil  temuan   Justice  for  the Poor  juga menegaskan hal serupa bahwa pilihan 
masyarakat    terhadap  mekanisme  penyelesaian  sengketa  informal  dengan  basis  kearifan  lokal  
sebagai berikut:  

a. Mudah diakses, cepat dan murah 
Peradilan non‐negara lebih dapat diakses, cepat dan  lebih murah dibandingkan pengadilan. 
Ini benar‐benar berjalan baik untuk kasus‐kasus ringan. 

b. Menjaga keharmonisan sosial 
Menjaga  kerukunan  sosial  sangat  dihargai  dalam  kehidupan  pedesaan,  dan  para  pelaku 
informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. 

c. Fleksibel 
Struktur‐struktur dan norma‐norma bersifat longgar, dalam arti untuk menyesuaikan dengan 
perubahan sosial. 

d. Berdasarkan otoritas dan legitimasi lokal 
Masyarakat lebih memilih peradilan non‐negara utamanya karena otoritas para pelakunya di 
lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan. 

 
Meskipun demikian pendekatan rekonsiliasi konflik berbasis tradisi mengandung kelemahan sebagai 
berikut: 

a. Tidak dapat menghentikan tindak kekerasan untuk jangka waktu panjang  



 

b. Terkadang bertentangan dengan standar universal HAM  
c. Memiliki keterbatasan ruang untuk mengaplikasikannya  
d. Mekanisme  ini dapat dipergunakan bagi  suatu  rezim menjaga  keberlangsungannya  (status 

quo)  
e. Membuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan  

 
Demikian  pula  dengan  temuan  Justice  for  the  Poor menyatakan  permasalahan  yang  sama  bahwa 
kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa non peradilan Negara antara lain: 

a. Tidak adanya norma dan  struktur  yang  jelas dan  tidak adanya pertanggungjawaban keatas maupun 
kebawah mengakibatkan terjadinya kesewenang‐wenangan.   

b. Perempuan kurang terwakili dalam lembaga penyelesaian sengketa di pedesaan.     
c. Persengketaan antar etnis   dan antar kelompok masyarakat merupakan masalah yang berat dan sulit 

untuk dipecahkan.   
d. Tidak  adanya  persinggungan  yang  jelas  antara  peradilan  formal  dan  informal,  khususnya  berkaitan 

dengan kewenangan yurisdiksi, menciptakan ketidakpastian hukum. Kegagalan dalam mendefinisikan 
persinggungan  tersebut  juga  berarti  bahwa  para  pelaku    dalam  peradilan  non  Negara    seringkali 
memediasikan tindak pidana berat, seperti perkosaan dan pelecehan seksual. 
 

 
Perbandingan  penyelesaian  melalui  mekanisme  berbasis  lokal,  di  peradilan,  dan  di  luar  peradilan  sebagai 
berikut: 
 
No.  Masalah  Peradilan  Di luar Peradilan  Adat atau Lokal 

 
1.  Strategi    Upaya pidana 

 Gugatan perdata 
 Class action (gugatan 
kelompok)  

 Legal standing (hak 
gugat organisasi) 

 Citizen Law Suit  
(gugatan  hukum warga 
Negara ) 

 Amici curiae  (sahabat 
peradilan) 

 Negosiasi 
 Mediasi 
 Arbitrase 

 Sumpah adat 
 Peradilan adat 

2.  Dasar pijakan   Hukum Negara    Secara umum berada 
dalam pengaturan 
hukum Negara  

 Hukum adat 
 Kesepakatan 

lokal  
3.  Syarat  yang  harus 

dipenuhi  
 Memahami aturan 
hukum Negara 
 Tersedianya orang yang 
memiliki kemampaun 
beracara di pengadilan 
 Tersedia dana untuk 
biaya perkara  

 Memahami aturan 
hukum Negara 
 Tersedianya orang yang 
memiliki kemampaun 
menjadi negosiator, 
mediator, dan arbiter 
 Tersedia dana selama 
proses berlangsung 
dan sesudahnya   

 Menguasai 
aturan  hukum 
dan  tata  cara 
adat atau lokal 

 Tersedia  sarana 
dan  prasarana  di 
tingkat lokal 

 Kolektif  dan 
kreatif 

4.  Sifat konflik   Berada dalam kendali 
(koridor)  hukum 
negara 

 Secara umum berada 
dalam pengaruh hukum 
Negara akan tetapi 
terbuka ruang untuk 

 Berada dalam 
pengaruh hukum 
adat dan 
kebiasaan 



 

membuka kesepakatan 
(kontrak) 

setempat 

5.  Risiko   Jika kalah dalam proses 
persidangan akan 
kelihangan harta benda 
yang dipersengketakan 
dan kehilngan  biaya 
dan tenaga 

 Terbuka ruang untuk 
kompromi 

 Tidak diakui  
pihak luar 

  
 
Sumber: 

 Volker  Boege,  Traditional  Approaches  to  Conflict  Transformation  :Potentials  and  Limits, 
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2006   

 Justice  for  the  Poor,  Menemukan  Titik  Keseimbangan:  Mempertimbangkan  Keadilan  Non‐
negara di Indonesia,  Jakarta, Bank Dunia, 2009 

 Boedhi Wijardjo,  et.al,    Konflik  Bahaya  atau  Peluang:  Panduan  Latihan Menghadapi  dan Menanggapi 
Konflik Sumber Daya Alam, Bandung,  BP Kemala & KPA, 2001 
 
 

 
 



 

 
Modul 6 

Melibatkan Perempuan danKelompok Rentan dalam Penyelesaian Sengketa 
 

erbagai  upaya  yang  ditujukan  bagi  perlindungan  dan  pelibatan  aktif    perempuan  dan 
kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat Dalam Garis Garis 
Besar Haluan Negara 1999‐2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional 

adalah  menempatkan  HAM  dan  supremasi  hukum  sebagai  suatu  bidang  pembangunan  yang 
mendapatkan perhatian  khusus.  Sehingga  setiap permasalahan  yang dihadapi di masyarakat  sejak 
awal  telah  mlibatkan  perempuan  dan  kelompok  rentan  dan  menjamin  perlindungan  terhadap 
mereka dari berbagai persoalan hukum dan HAM. Atas dasar  itu, peran perempuan dan kelompok 
rentang dalam penyelesaian sengketa memberikan kontribusi yang sangat besar. Dewan Keamanan 
telah  mengakui  pentingnya  peran  perempuan  dalam  pencegahan  dan  resolusi  konflik  serta 
pembangunan perdamaian diberbagai negara, telah menekankan pentingnya peningkatan partisipasi 
mereka dalam semua aspek pencegahan konflik dan proses penyelesaian sengketa dan konflik. Apa 
hubungan antara konflik dan pengecualian terus 'setengah dunia sumber daya' dari partisipasi efektif 
dalam  resolusi  konflik  dan  perdamaian  proses?  Terlepas  dari  inefisiensi  dan  ketidakadilan  yang 
dialami oeh perempuan dan kelompok rentan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua kelompok 
ini memberikan kontrinusi dalam penanganan konflik dan sengketa di berbagai daerah 

 
Di  Indonesia  memiliki  banyak  peraturan  perundangundangan  yang  mengatur  tentang 

perempuan  dan  kelompok  rentan,  tetapi  tingkat  implementasinya  sangat  beragam.  Terdapat 
peraturan  perundang‐undangan  yang  belum  sepenuhnya  mengakomodasi  berbagai  hal  yang 
berhubungan  dengan  kebutuhan  bagi  perlindungan  kelompok  rentan.  Keberadaan  masyarakat 
kelompok  rentan  yang  merupakan  mayoritas  di  negeri  ini  memerlukan  tindakan  aktif  untuk 
melindungi  hak‐hak  dan  kepentingan  mereka  melalui  penegakan  hukum  dan  tindakan  legislasi 
lainnya.  Hak  asasi  orang‐orang  yang  diposisikan  sebagai  masyarakat  kelompok  rentan  belum 
terpenuhi  secara maksimal,  sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, 
serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat. 

 
 

Tujuan: 

• Peserta diharapkan memiliki pemahaman  tentang peran perempuan dan kelompok 
rentan dalam penyelesaian sengketa. 

• Peserta  diharapkan memiliki  keterampilan memfasilitasi  perempuan  dan  kelompok 
rentan dalam penyelesaian sengketa.  

 

Pokok Bahasan: 

• Peran perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa. 
• Partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam penyelesaian sengketa. 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit  

B 



 

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Curah pendapat dan berbagi pengalaman 
• Studi kasus 
• Pemaparan 

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Bahan Bacaan : 

6.1. Pengertian dan Cakupan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam 
Pembangunan 

6.2. Keputusan: Keadilan Perempuan untuk Korban 
• Lembar Kasus: 

 6.1. Tindakan Arogan PTPN II; Kesaksian Petani BPRPI 
6.2. Kasus Kekerasan Anak di Garut Cukup Tinggi 
 



 

 

Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1: Peran Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Penyelesaian Sengketa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Lakukan  curah pendapat  untuk menggali pemahaman  awal  peserta  tentang peran 
perempuan dan kelompok  rentan dalam penyelesaian sengketa. Ajukan pertanyaan 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  berpendapat,  berbagi  pengalaman, 
memberikan komentar dan bertanya tentang hal‐hal yang belum dipahami. 

4. Jika  diperlukan  fasilitator  dapat  menggunakan  alat  bantu  atau  media  untuk 
menjelaskan hal‐hal yang belum dipahami oleh peserta. 

5. Buatlah  catatan  dan  kesimpulan  dari  pembahasan.  Kemudian  kaitkan  dengan 
kegiatan selanjutnya. 

 

Kegiatan  3:  Partisipasi  Perempuan  dan  Kelompok  Rentan  dalam  Penyelesaian 
Sengketa. 

6. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan 
dilakukan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa. 

7. Mintalah  kepada  masing‐masing  peserta  dalam  kelompok  untuk  menggali 
pengalaman  dalam  melibatkan  perempuan  dan  kelompok  rentan  dalam 
menyelesaikan sengketa.  

8. Bagikanlah  lembar  kasus 6.1 dan 6.2 untuk dipelajari. Kemudian  ajukan pertanyaan 
berikut: 

 

 

 

 

 

 
 Apa  yang Anda pahami  tentang peran perempuan dan  kelompok  rentan 

dalam penyelesaian sengketa? 
 Siapa saja yang dapat dikatagorikan dalam kelompok rentan? 
 Mengapa diperlukan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam 

penyelesaian sengketa? 
 Bagaimana  Anda memastikan  bahwa  perempuan  dan  kelompok  rentan 

terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa? 
 

 
 Berdasarkan  kasus  tersebut  siapa  saja  para  pihak  yang  terlibat  dalam 
sengketa? 

 Siapa pihak‐pihak yang dominan dan yang dirugikan? 
 Bagaimana  posisi  (kekuatan  dan  kelemahan)  perempuan  dan  kelompok 
rentan? 

 Bagaimana mengupayakan  agar  perempuan  dan  kelompok  rentan  dapat 
mengakses informasi dan terlibat dalam penyelesaian sengketa? 

 



 

 

 

9. Hasil diskusi kelompok dituliskan dalam matrik sebagai berikut; 

 Tabel. 6.1 Analisis Peran Perempuan dan Kelompok Rentan 
 

Masalah 
Kekuatan Kel. 

Rentan  
Kelemahan Kel. 

Rentan  
Tantangan 

Tindakan 
Afirmatif 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 
 
 
 

       

 
Keterangan: 
 

 Kolom (1) 
 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 
 

 Kolom (4) 
 

 Kolom (5) 

Identifikasikan  masalah  dengan  merujuk  kajian  terhadap 
kasus.  lakukan  penegasan  dan  klarifikasi  kepada  masing‐
masing pihak agar diperoleh pemahaman yang sama  tentang 
masalah. 
Berdasarkan  kolom  (1)  identifikasi  kekuatan  posisi  tawar 
perempuan  dan  kelompok  rentan  dalam  penyelesaian 
sengketa. 
Berdasarkan  kolom  (1)  identifikasi  kelemahan  posisi  tawar 
perempuan  dan  kelompok  rentan  dalam  penyelesaian 
sengketa. 
Tuliskan  tantangan  yang  dihadapi  perempuan  dan  kelompok 
rentan yang menghambat keterlibatannya dalam penyelesaian 
sengketa. 
Tuliskan  tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan posisi 
tawar perempuan dan kelompok rentan. 

 
10. Setelah selesai, mintalah kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Catatlah 

pada kertas plano, hal‐hal pokok dari hasil pembahasan. 
11.    Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat. 
12.   Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bahan Bacaan 6.1. 
Pengertian dan Cakupan Kelompok Rentang dalam Pembangunan 

 
engertian  Kelompok  Rentan.    Definisi  kelompok  rentan  bervariasi  antar  negara,  tetapi  di 
antara  karakteristik mendefinisikan paling penting  adalah umur,  jenis  kelamin, etnisitas dan 
lokasi. Tapi  juga penting  adalah orang  cacat dan penyakit  stigma,  seperti  kesehatan mental 

buruk.  Di  beberapa  kelompok  rentan  lain  seperti masyarakat  di wilayah  perang  dan  konflik  sipil, 
pengungsi,  dan  imigran.   Kelompok  rentan  termasuk  orang‐orang  yang  cenderung  memiliki 
kebutuhan tambahan dan pengalaman hasil yang lebih buruk jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. 
 
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  lndonesia  (2001:948)  Kelompok  rentan  atau  kerentanan  diartikan 
sebagai sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini 
lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang  lain. Selain  itu, 
kelompok  rentan  juga  diartikan  sebagai  kelompok  yang  mudah  dipengaruhi.  Pengertian  kedua 
merupakan  konsekuensi  logis  dari  pengertian  yang  pertama,  karena  sebagai  kelompok  lemah 
sehingga mudah dipengaruhi.  
 
Pengertian  kelompok  rentan  tidak  dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  peraturan    perundang‐
undangan,  seperti  tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Undang‐Undang  No.39    Tahun  1999  yang 
menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  rentan  berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan 
pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud  dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara 
lain,  adalah orang  lanjut  usia,  anak,  fakir miskin, wanita  hamil  dan  penyandang  cacat.  Sedangkan 
menurut Human Rights Reference 3 disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan 
adalah:  Refugees,  Internally  Displaced  Persons  (IDPs),  National  Minorities,  Migrant  Workers, 
Indigenous Peoples, Children; dan Women. 

 
Klasifikasi Kelompok Rentan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan khusunya yang diinisiasi 
PNPM,  telah mencoba melakukan pengelompokan masyarakat marjinal yang  tidak  saja ditentukan 
oleh  status ekonomi, meskipun  sebagian besar  kelompok marjinal adalah kelompok miskin/sangat 
miskin. Kelompok marjinal dapat bertumpang tindih atau lintas kelompok ekonomi. Terdapat empat 
kelompok utama: kelompok elit, aktivis, mayoritas dan marjinal. Kelompok elit terdiri dari kelompok 
kaya  pedesaan,  tokoh‐tokoh  (pemimpin)  pemerintahan  di  desa  (pamong  desa),  tokoh  adat  dan 
agama.  Sementara  itu  kelompok  aktivis  adalah  kelompok  masyarakat  desa  yang  memiliki 
pengetahuan dan pengalaman mengenai program‐program pemerintah, dekat dengan pemerintah 
desa  dan  menggunakan  pengetahuan  serta  kedekatan  tersebut  untuk  terlibat.  Sebagai  contoh 
kelompok  tani dan PKK  (kelompok wanita binaan pemerintah), memiliki kedekatan dengan  tokoh‐
tokoh pemerintah desa.  Sebagian besar  (mayoritas) penduduk desa  adalah mereka  yang memiliki 
asset  kecil  atau pendapatan  rendah,  seperti petani berlahan  kecil  atau  subsisten, pengedara ojeg, 
pekerja  usaha  rumah  tangga  dan  kecil  termasuk  pedagang‐pedagang  kecil.  Kelompok  marjinal 
biasanya  tidak  memiliki  aset  yang  berharga,  tinggal  di  3lokasi  terpencil  dengan  keterbatasan 
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infrastruktur  dasar, memiliki  pendapatan  yang  sangat  terbatas  dengan  jumlah  tanggungan  yang 
besar, dan berasal dari etnis/agama minoritas  (lihat Ringkasan Eksekutif Kelompok Marjinal dalam 
PNPM. Akatiga, 2010) 
 
Cakupan  Kelompok  Rentang.  Keberadaan  kelompok  rentan  yang  antara  lain  mencakup  anak, 
kelompok perempuan  rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting 
dalam,  masyarakat  yang  tetap  menjunjung  tinggi  nilai‐nilai  HAM.  Untuk  memberikan  gambaran 
keempat  kelompok  masyarakat  tersebut  selama  ini,  maka  penelaahan  perlu  diawali  dengan 
mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat.  
 
1. Anak  

 
Berbagai batasan  anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan  yang berlaku di 
Indonesia,  namun  pada  prinsipnya  keragaman  batasan  tersebut mempunyai  implikasi  yang  sama 
yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak 
adalah  seseorang  yang belum berusia  18  (delapan belas  tahun)  termasuk  anak  yang masih  dalam 
kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA/Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang 
yang berusia dibawah  18  tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa 
usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang 
HAM,  "anak adalah  setiap manusia  yang berusia dibawah  18  tahun dan belum menikah,  termasuk 
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".  
  
2. Kelompok Perempuan Rentan  

 
Dalam  Penjelasan  Pasal  5  ayat  (3)  Undang‐undang  No.39  tahun  1999  disebutkan  bahwa  yang 
termasuk  kelompok  rentan  adalah  orang  lansia,  anak‐anak,  fakir‐miskin,  wanita  hamil,  dan 
penyandang  cacat. Oleh  karena  itu  secara  eksplisit  hanya wanita  hamil  yang  termasuk Kelompok 
Rentan.  Secara  empiris  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  sudah  lama  berlangsung  dalam 
masyarakat, hanya  secara kuantitas belum diketahui  jumlahnya,  seperti kekerasan  suami  terhadap 
istri atau suami  terhadap pembantu  rumah  tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam 
mulai  dari  penganiayaan,  pemerkosaan  dan  sebagainya.  Disamping  itu  pemenuhan  hak  kaum 
perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga 
berhubungan  dengan  reproduksi  perempuan.  Secara  sosiologis  sebagian  besar  kaum  perempuan 
masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang 
mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata.  
 
3. Penyandang Cacat  

 
Menurut Undang‐undang No.4 tahun  1997 yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap 
orang  yang mempunyai  kelainan  fisik dan  atau mental,  yang dapat mengganggu  atau merupakan 
rintangan dan hambatan baginya untuk kegiatan  secara  selayaknya. Dari  sisi pengelompokkannya, 
maka penyandang cacat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal  : (a) Penyandang cacat fisik; (b) 
Penyandang cacat mental;  (c) Penyandang cacat  fisik dan mental. Pasal  14 UU No.4  tahun  1997  jo 
Pasal  28  ‐  Pasal  31  PP  No.43  tahun  1998  tentang  "Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial 
Penyandang Cacat" mewajibkan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 100 orang 
atau  lebih pada perusahaannya wajib mempekerjakan minimal satu orang penyandang cacat untuk 
memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan, atau kurang dari 100 orang jika perusahaan 
tersebut menggunakan teknologi tinggi. 



 

  
4. Kelompok Minoritas  

 
Istilah  ’minoritas’  mengacu  pada  sejumlah  kecil  'kelompok'  yang  dibandingkan  dengan  jumlah 
penduduk  lainnya  dari  negara  bersangkutan  dalam  posisi  yang  tidak  dominan.  istilah  ini  masih 
mengandung  pengertian  yang  belum  disepakati  diberbagai  negara,  secara  sedehana,  kelompok 
minoritas adalah kelompok  individu yang  jumlahnya kecil dibanding keseluruhan penduduk di suatu 
wilayah  tertentu.  Ciri  khas  kelompk  minoritas  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  bangsa,  suku 
bangsa,  agama,  atau  bahasa  tertentu  yang  berbeda  dari mayoritas  penduduk. Umumnya  tingkat 
kekerabatan, pelestarian budaya,  tradisi,  agama dan  solidaritas  kelompok  ini  cukup  tinggi  sebagai 
sebuah pola penyesuaian  terhadap nilai, Kerapkali  isu  sengketa dan  konflik muncul dalam bentuk 
kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama. Disisi lain banyak permasalahan di beberapa 
daerah  timbul akibat masih banyak  terjadi diskriminasi  terhadap hak‐hak kelompok minoritas, baik 
agama,  suku,  ras  dan  yang  berkenaan  dengan  jabatan  dan  pekerjaan  bagi  penyandang  cacat, 
sehingga sampai saat ini dirasakan masih 'belum terpenuhinya hak‐hak kelompok minoritas'. 



 

Bahan Bacaan 6.2. 
Keputusan: Keadilan Perempuan untuk Korban  

onsep  dan  praktik  keadilan  sering  kali  lebih  dilekatkan  pada  proses  hukum  formal,  yaitu 
pengadilan  di mana  pencari  keadilan  seolah  hanya memiliki  satu  cara: membawa  kasus  ke 
pengadilan, menyerahkan kepada aparat hukum yang akan mengambil keputusan  terhadap 

proses,  dan  sampai  pada  keputusan.  Prinsip  yang  dipakai  netralitas  dan  obyektivitas  karena 
asumsinya didasarkan pada  asumsi hukum  yang netral. Pendekatan  ini  sering  kali disebut  sebagai 
pendekatan  retributif;  penyelesaian  kasus  dengan  penghukuman  pelaku. Ada  beberapa  persoalan 
dengan  pendekatan  yang  demikian,  sementara  ada  banyak  persoalan  di  dalam  sistem  hukum  itu 
ditinjau  dari  pengalaman  perempuan  korban  para  pencari  keadilan.  Dari  banyak  pengalaman 
perempuan  di  Indonesia  yang  pernah  bersentuhan  dengan  sistem  hukum  ditemukan,  proses 
peradilan  sering  kali menimbulkan  kepahitan  lebih  dari  ketika mereka menjadi  korban  kekerasan. 
Bukan  saja karena putusan peradilan  jauh dari memuaskan,  tetapi  juga proses menuju putusan  itu 
merupakan proses yang tidak menyenangkan. Alhasil, perempuan korban merasa apatis dan kecewa 
terhadap sistem hukum yang tersedia. 
 
Penyebabnya,  struktur hukum  yang  ada,  yaitu  aparat penegak hukum  yang  tidak berkemampuan, 
tidak sensitif, tidak bertujuan memberi pelayanan kepada pencari keadilan, dan cenderung berpatok 
pada  hukum  formal  tanpa  inisiatif.  Juga  karena  secara  substansi,  aturan  dan  mekanisme  yang 
dibangun memang  jauh  dari  pengalaman  dan  kebutuhan  perempuan.  Ketidakmampuan  penegak 
hukum bisa karena proses pendidikan dan penguatan kapasitas yang  tidak memadai, pengetahuan 
akan  perkembangan  hukum  dan  situasi  sosial  yang  tidak merata,  fasilitas  kerja  yang  tidak  layak, 
maupun karena sistem dan proses pemantauan yang lemah.  
 
Sementara aturan yang dibangun sering kali didasarkan pada adagium "setiap orang sama di depan 
hukum"  dan  kemudian  mengabaikan  situasi  perempuan.  Akibatnya,  "kesamaan"  itu  kemudian 
meletakkan  perempuan  dalam  kondisi  tidak  menguntungkan  ketika  berhadapan  dengan  sistem 
hukum.  Sama dan  setara di hadapan  hukum menjadi  tidak berarti  ketika perempuan  yang  karena 
konstruksi sosial menjadi terbatas dalam mengakses keadilan dibandingkan dengan laki‐laki.  
 
Data  yang masuk  ke  Komnas  Perempuan  pada  tahun  2006 memperlihatkan,  ada  3.510  kasus  (59 
persen)  yang dilaporkan  ke Komnas, di mana  korban membawa  kasus  ke pengadilan  agama. Dari 
catatan para pendamping korban, lebih banyak korban tidak membawa kasus ke pengadilan. Mereka 
memilih membawa kasus tersebut ke cara penyelesaian lain di luar hukum atau mendiamkan kasus.  
 
Selain karena mereka tidak tahu hukum, penyebab hal di atas juga karena mereka tidak yakin sistem 
hukum akan memberi apa yang mereka harapkan. Dengan membawa kasus ke pihak lain, seperti ke 
tokoh masyarakat  atau  adat  atau proses  sosial  lain, perempuan  korban berharap proses  tersebut 
justru  akan menyelesaikan masalah mereka.  Pengetahuan  di  atas memperlihatkan,  proses  formal 
bukan  cara  yang  efektif,  bahkan  dapat  dikatakan  gagal.  Karena  itu,  pertanyaannya,  apa 
sesungguhnya yang dimaknai perempuan sebagai keadilan.  
 
Situasi demikian membawa pada pemahaman dan pendekatan baru bahwa penghukuman terhadap 
pelaku hanya  salah  satu dari kebutuhan pencapaian  rasa keadilan korban. Ada banyak aspek yang 
dibutuhkan  selain  penghukuman  pelaku,  yaitu  pemulihan  kondisi  korban.  Oleh  karena  itu, 
pendukung restorative  justice mendorong adanya mekanisme di  luar peradilan dalam penyelesaian 
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kasus  kejahatan  dan  kekerasan. Mekanisme  di  luar  pengadilan  diharapkan  lebih  memungkinkan 
korban berperan dalam menyelesaikan proses kasusnya (Galaway and Hudson: 2002).  
Hal ini berbeda dengan pendekatan retributive yang tekanan seluruh proses dilekatkan pada pelaku, 
sementara korban  tidak  jadi bagian dari proses  tersebut. Agaknya, dalam  skala kecil,  inisiatif yang 
dilakukan  beberapa  komunitas  di  Indonesia  seperti  yang  diorganisir  paralegal  Urban  Poor 
Consortium  dan  Perempuan  Kepala  Keluarga  untuk  mengatasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga 
memiliki pendekatan serupa. 
 
Pada  kasus  berbeda mekanisme  penyelesaian  di  luar  pengadilan  ternyata  belum  tentu  juga  akan 
menjawab rasa keadilan perempuan korban. Contohnya, Komnas Perempuan tahun 2006 mencatat, 
khususnya  di  daerah  konflik  seperti  Aceh  dan  Poso,  mekanisme  di  komunitas  dan  adat  malah 
digunakan  pelaku  kekerasan  agar  lepas  dari  jeratan  hukum.  Pihak  yang  dipandang  korban  bisa 
memberi  perlindungan,  seperti  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat,  ternyata  belum  berpihak 
kepada korban, bahkan menjadi pelaku kekerasan baru terhadap mereka.  
 
Dengan  demikian,  harus  disadari,  baik  mekanisme  hukum  maupun  mekanisme  sosial  sama 
potensialnya menambah kerentanan perempuan korban. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh‐
sungguh  berbagai  pihak  untuk mulai memaknai  ulang makna  keadilan  dari  kacamata  perempuan 
korban.  Perlu  pula  mengidentifikasi  mekanisme  yang  relevan  dibangun  agar  tuntutan  korban 
terhadap keadilan terpenuhi. Semakin banyak mekanisme yang tersedia akan memberi lebih banyak 
pilihan bagi korban apa yang  ia  ingin  jalani. (Sumber: http://www.pktpa.org ditulis oleh Webmaster. 
Kamis, 16 April 2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lembar Kasus 6.1. 
Tindakan Arogan PTPN II; Kesaksian Petani BPRPI 

 

Nukman Hakim Lubis (45) pengelola lahan di Jl Pasar X, Desa Saentis‐Sei Jernih Kec Percut Sei Tuan, 
dengan Luas Lahan 300 Ha. Tanah tersebut kami tanami jagung, cabe, kacang, pisang, dan tanaman 
palawijah  lainnya. Di  Lahan  tersebut menjadi  penghasilan  saya  satu‐satunya. Dengan  penghasilan 
sekitar Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan. 
 
Bahwa  pada  tanggal  03 Maret  2009  datang  sekelompok  orang  yang mengatas  namakan  PTPN  II 
Perkebunan  Sampali  datang  ke  areal  yang  kami  kelola  dan  melakukan  pengrusakan  terhadap 
tanaman,  pembakaran  terhadap  kantor  sekretariat  BPRPI  Sei  Jernih,  dan melakukan  pemukulan 
terhadap saudara Rajali. Serta melakukan penjarahan terhadap tanaman dan alat‐alat pertanian kami. 
 
Atas kejadian itu saya dan anggota BPRPI lainnya telah melaporkan perihal tersebut ke kantor Polsek 
Percut Sei Tuan yang diterima oleh Kapolsek. Namun saat itu dengan alasan keterbatasan wewenang 
maka Kapolsek menyuruh kami membuat  laporan ke Poltabes MS. Selanjutnya anggota Polsek Sei 
Tua membawak saya dan anggota BPRPI Lainnya ke POLTABES MS. Sampai di kantor Poltabes Kami 
diterima  oleh  R  Sihotang  (Juru  Priksa).  Pada  saat  itu  R  Sihotang  tidak menerima  laporan  kami, 
dengan alasan tidak membawa bukti asli tentang alas hak lahan. 
 
Maka pada tanggal 04 Maret 2009, saya bersama anggota BPRPI  lainnya datang kembali ke Kantor 
POLTABES  MS  dengan  membawa  AKTEPAN  KONSENSI  yang  merupakan  alas  hukum  kami 
mengelolah  lahan  tersebut.  Namun  pada  saat  itu  R.Sihotang  juga  tidak  mau  menerima  dan 
menindaklanjuti laporan kami. 
 
Puncak arogansi berupa  tindak kekerasan pada anggota BPRPI  terjadi pada  tanggal 30 April 2009 
sekitar jam 08.30 WIB kelompok yang mengatasnamakan PTPN II Perkebunan Sampali yang dipimpin 
oleh  Dasopang  Alamat  Komplek  Lapangan  Desa  Sampali,  kembali  mendatangi  lahan  yang  kami 
kelolah  tanpa  seizin  kami,  mereka  melakukan  pengerusakan  tanaman,  pembakaran  Kantor 
sekretariat, penjarahan terhadap tanaman, ternak, alat‐alat pertanian, perlengkapan ibadah. 
 
Tidak hanya  itu mereka  juga melakukan pemukulan  terhadap saudara Amsari  (36  tahun) Albani  (21 
tahun) Rosidin (48 Tahun), Hamdani (30 tahun). M. Ujir (46 tahun), Mak ulup (40 tahun). Nabsia (38 
tahun). Fitriani (35 tahun). Nurisa (62 tahun). Nurma (58 tahun). 
 
Dan  sesungguhnya  atas  kejadian  tersebut,  saya  mengalami  kerugian  sebesar  Rp  5.000.000  dan 
kerugian non material yang  lain. Tentu  saja  tindakan arogan dari Pihak PTPN  II  ini  jelas melanggar 
HAM  petani  (BPRPI)  dan  sudah  terbukti  dengan  jelas  melanggar  Pidana.  (Sumber: 
http://www.kpa.or.id) 
 



 

 

 

 

Lembar Kasus 6.2. 
Kasus Kekerasan Anak di Garut Cukup Tinggi 

 

JUM'AT, 17 DESEMBER 2010 | 14:47 WIB 

TEMPO Interaktif,  Garut  ‐  Kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Garut,  Jawa  Barat,  dari 
Januari hingga Desember  tahun  ini  tercatat 23 kasus. “Kasus kekerasan di Garut  ini cukup  tinggi,” 
ujar  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  Badan  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan 
Perempuan, Elin Erlinawati, kepada Tempo, Jumat (17/12). 

Menurut dia, kekerasan yang dialami anak di Garut ini berupa pelecehan seksual dan kekerasan fisik. 
Korban kekerasan itu paling banyak di antaranya menimpa warga Kecamatan Tarogong Kidul, Leles, 
Banyuresmi  dan  Kecamatan  Garut  Kota.  Saat  ini  para  korban  tengah mendapatkan  penanganan 
dengan cara menjalani pemulihan dan rehabilitasi. 

Timbulnya kasus kekerasan di wilayahnya  ini,   tambah Elin, diakibatkan oleh  faktor kemiskinan dan 
pendidikan yang kurang. Para korban rata‐rata berasal dari masyarakat prasejahtera atau golongan 
ekonomi menengah  ke  bawah.  “Kami menduga masih  banyak  korban  kekerasan  lainnya,  karena 
mereka banyak yang tidak mau lapor,” ujarnya. 

Selain  itu, kasus kekerasan  lainnya di Garut  juga cukup tinggi di antaranya, kasus korban trafficking 
sebanyak 21 orang, kekerasan fisik 28 orang, kekerasan psikis 4 orang, penelantaran rumah tangga 8 
orang dan korban pelecehan seksual sebanyak 10 orang. 

Karena  itu,  untuk  menangani  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  pemerintah 
Kabupaten Garut membentuk gugus tugas. Tim ini bertugas sebagai pusat pelayanan terpadu untuk 
pemulihan dan rehabilitasi.  

Tim ini di antaranya terdiri atas Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Departemen Agama, Perguruan Tinggi 
dan Lembaga Swadaya Masyarakat. “Kita  juga  terus mensosialisasi undang‐undang  trafficking dan 
undang‐undang perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Elin. 

Ketua  Advokasi  Mitra  Perempuan,  Nita  K  Widjaya,  mendesak  pemerintah  daerah  untuk  segera 
membuat  peraturan  daerah  tentang  trafficking  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak. 
Soalnya kasus kekersaan terhadap perempuan ini kian meningkat setiap waktu di daerahnya. 

Pembuatan aturan  tersebut sebagai upaya untuk meminimalisasi dan membuat efek  jera  terhadap 
pelaku  kekerasan.  “Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  perdagangan  orang  ini merupakan  jenis 
kejahatan baru, makanya harus ada aturan yang tegas,” ujarnya.  Sigit Zulmunir 

 

  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 7 
Membangun Kreativitas dalam Mengembangkan Pilihan Penyelesaian Sengketa 
 

stilah kreativitas dapat diartikan dengan berbagai cara yaitu; (a) mengupayakan untuk membuat 
sesuatu hal yang barudan berbeda;  (b) menganggap  sesuatu yang baru dan asli  itu merupakan 
hasil yang kebetulan; (c) kreativitas dipahami dari sesuatu apa saja yang tercipta sebagai sesuatu 

yang  baru  dan  berbeda.  (d)  kreativitas merupakan  sesuatu  proses  yang  unik;  dan  (e)  kreativitas 
dianggap  karena  mempunyai  kecerdasan  yang  tinggi.  Keenam,  kreativitas  merupakan  suatu 
kemampuan yang dipengengaruhi oleh faktor bawaan. 
 
Kemampuan  menemukan  pilihan  dalam  penyelesaian  sengketa  bagi  fasilitator/  pendamping, 
mediator  atau  para  pihak  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  sengketa  akan  sangat membantu 
dalam menemukan pilihan yang  sesuai dengan kebutuhan dan  tujuan yang ditetapkan. Kreativitas 
seseorang akan menentukan jalannya proses dialog, pembahasan dan penentuan strategi yang dapat 
meningkatkan efektivitas perdamaian.  
 
Kreativitas bukan hanya menyangkut kapasitas pengetahuan  tentang masalah yang disengketakan 
tetapi  lebih  mengarah  pada  kemampuan  untuk  mencari  terobosan  baru  dalam  melakukan 
percepatan  dan  perubahan  secara  terpadu.  Dengan  demikian  membangun  kreativitas  bukan 
meningkatkan pemahaman tentang konteks, sikap dan perilaku tetapi upaya untuk memberikan nilai 
tambah  terhadap  masa  depan  yang  lebih  baik.  Sengketa  yang  diselesaikan  secara  kreatif  akan 
menghasilkan visi perubahan yang bersifat jangka panjang sebagai perekat hubungan sosial sekaligus 
diperoleh nilai tambah lain seperti kesejahteraan, ekonomi, keamanan, dan ketahanan masyarakat. 
 
Berfikir dan bertindak  kreatif menjadi prasyarat penting  dalam menemukan pilihan  strategis  yang 
mampu  mengefektifkan  sumber  daya  yang  ada.  Meminimalisir  resiko  akibat  keterbatasan  dan 
kesenjangan para pihak yang bersengketa. Termasuk membangun pola pikir yang mampu mengelola 
permasalahan yang akan dihadapi. Pada bagian  ini peserta akan mempelajari proses berfikir kreatif 
dalam menentukan berbagai alternatif—pilihan menyelesaikan sengketa. 
 

Tujuan: 
• Peserta  diharapkan  memiliki  pemahaman  tentang  konsep  kreativitas  dalam 

membangun alternatif penyelesaian sengketa. 

• Peserta  diharapkan  memiliki  keterampilan  mengembangkan  pilihan  kreatif  dalam 
penyelesaian sengketa.  

I 



 

 

Pokok Bahasan: 

• Konsep Kreativitas dalam penyelesaian sengketa. 

• Teknik kreativitas mengembangan pilihan dalam penyelesaian sengketa. 

  

Waktu: 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 90 menit  

  

Metode: 

Metode yang digunakan diantaranya 

• Curah pendapat dan berbagi pengalaman 
• Studi kasus 
• Pemaparan 

  

Media dan Sumber Belajar: 

• Flipchart, spidol, kertas plano dan metaplan  
• Lembar Media Presentasi/Beberan 
• Lembar Permainan: 

7.1. Tes Kreativitas 
• Bahan Bacaan  

7.1. Kiat Mengembangkan Pilihan Kreatif 
 

 



 

 

Proses Pembelajaran 

Kegiatan 1:  Konsep Kreativitas dalam Penyelesaian Sengketa 

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.  

2. Bagikan  kepada  peserta  lembar  tes  kreativitas.  Mintalah  kepada  peserta  untuk 
menjawab  seluruh  pertanyaan,  sekaligus  menguji  kemampuan  berfikir  kreatif 
peserta.  

3. Berikan waktu untuk menggali hasil uji kreativitas peserta dalam pleno. 

4. Berikan kesempatan kepada perserta mengajukan pendapat, gagasan dan bertanya 
tentang hal‐hal yang belum dipahami. 

5. Berdasarkan  permainan  tersebut  lakukan  curah  pendapat  untuk  menggali 
pemahaman awal peserta  tentang konsep kreativitas dalam penyelesaian sengketa. 
Ajukan pertanyaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bagikan kepada peserta masing‐masing dua metaplan berwarna  (merah dan putih). 
Mintalah  untuk menuliskan  karakteristik  berfikir  kritis  (merah)  dan  kreatif  (putih). 
Mintalah  kepada  salah  seorang  wakil  peserta  untuk  mengelompokkan  kemudian 
dituliskan dalam matrik sebagai berikut; 

Tabel 7.1.  Berfikir Kritis vs Kreatif 
 

No  Berfikir Kritis 
 

Berfikir Kreatif 
 

(1)  (2)  (3) 

 
 
 
 
 

   

 
Keterangan: 

   

 
 Apa  yang  Anda  pahami  tentang  kreativitas  dalam  penyelesaian 

sengketa? 
 Mengapa diperlukan kreativitas dalam penyelesaian sengketa? 
 Bagaimana perbedaan berfikir kreatif dan kritis. 
 Bagaimana  Anda mengembangkan  kemampuan  berfikir  kreatif  dalam 

mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa? 
 



 

 Kolom (1) 
 

 Kolom (2) 
 

 Kolom (3) 
 

Tuliskan  nomor  untuk  setiap  informasi  yang  akan 
dideskripisikan pada kolom (2) dan (3). 
Tuliskan  ciri‐ciri  atau  karakteristik  berfikir  kritis  dalam 
memecahkan masalah 
Tuliskan  ciri‐ciri  atau  karakteristik  berfikir  kratif  dalam 
memecahkan masalah. 

 

7. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  berpendapat,  berbagi  pengalaman, 
memberikan komentar dan bertanya tentang hal‐hal yang belum dipahami. 

8. Jika  diperlukan  fasilitator  dapat  menggunakan  alat  bantu  atau  media  untuk 
menjelaskan hal‐hal yang belum dipahami oleh peserta. 

9. Buatlah  catatan  dan  kesimpulan  dari  pembahasan.  Kemudian  kaitkan  dengan 
kegiatan selanjutnya. 

Kegiatan  3:  Proses  Berfikir  Kreatif  dalam  Mengembangkan  Pilihan  Penyelesaian 
Sengketa. 

10. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaskan tujuan, materi dan proses yang akan 
dilakukan dalam mengembangkan cara‐cara kreatif menemukan pilihan penyelesaian 
sengketa. 

9. Jelaskan  kepada  peserta  tentang  tahapan  berfikir  kreatif  (divergen)  dengan 
mempresentasikan media yang telah disediakan. Berikan kesempatan kepada peserta 
untuk bertanya, mengkritisi dan menklarifikasi hal‐hal yang belum dipahami.  

10. Selanjutnya  mintalah  peserta  untuk  membentuk  kelompok  4‐6  orang  untuk 
mereview  kembali  hasil  kerja  kelompok  tentang  analisis  sengketa  yang  telah 
dilakukan. Kemudian  lakukan pengujian untuk menggali  ide,  gagasan dan  tindakan 
melalui tahapan berfikir kreatif dalam mengembangkan pilihan strategi penyelesaian 
sengketa.  

11. Hasilnya kemudian di tulis dalam matrik sebagai berikut; 

Tabel 7.2.  Proses Kreatif dalam Penyelesaian Sengketa 
 

Masalah 
Alternatif  
Solusi 1 

 
Alternatif 
Solusi 2 

 
(1)  (2)  (3) 

 
 
 
 
 

   

 
Keterangan: 

 Kolom (1) 
 Kolom (2) 

 

Tuliskan masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  yang 
bersengketa. 
Berdasarkan  kolom  (1)  tuliskan  pilihan  tindakan  kritis  yang 



 

 Kolom (3) 
 

dapat  dilakukan  oleh  masing‐masing  pihak  untuk 
menyelesaikan masalah. 
Tuliskan dengan cara yang berbeda dari gagasan dalam kolom 
(2) beberapa pilihan solusi lain sebanyak mungkin. 

 

12. Presentasikan  oleh  masing‐masing  kelompok  dalam  pleno.  Berikan  kesempatan 
kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan gagasan dan mengkritisi. 

13. Catatlah pokok‐pokok pikiran hasil dari pembahasan yang  telah dilakukan. Lakukan 
klarifikasi terhadap beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

14. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. 



 

Lembar Permainan 7.1. 
Tes Kreativitas 

 

Format  : Individual 
Waktu   : 15 Menit 
Tempat   : Di dalam ruangan 
Peserta  : 20 — 25 orang 

 

Bagi yang ingin menguji seberapa kreatifkah diri Anda, silakan kerjakan tiga soal di bawah ini. Waktu 
mengerjakan tiap soal adalah 5 menit. Jadi, ketiga soal di bawah ini harus dikerjakan dalam waktu 15 
menit saja. Kalau sudah selesai, silakan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban di bawah soal. 
Selamat mencoba! 

 

1. Pabrik coklat “GOLDQUEEN”  sedang mengadakan promosi, yaitu delapan bungkus kosong 
coklat “GOLDQUEEN” dapat ditukarkan dengan satu batang coklat gratis. Wati yang sangat 
suka  coklat  membujuk  teman‐temannya  untuk  memberikan  bungkus  coklatnya  padanya. 
Pada akhir masa promosi, Wati berhasil mengumpulkan 71 bungkus  coklat kosong. Berapa 
batang  coklat  “GOLDQUEEN”  gratis  yang  berhasil  diperoleh  Wati  dan  berapakah  sisa 
bungkus coklat kosongnya? 

2. Seorang  direktur  keuangan  pabrik  makanan  ringan  untuk  anak‐anak  (snack)  sedang 
mempelajari neraca keuangan akhir  tahun dengan penuh perhatian. Pendapatan kotor dari 
salah satu produknya yang terkenal sebesar Rp 1.000.000.000,00. Yang membuatnya takjub 
bukanlah  nilai  total  penjualan  produk  tersebut, melainkan  bahwa  banyaknya  snack  yang 
terjual  dan  harga  snack  tersebut  tidak mengandung  satu  pun  angka  nol.  Berapa  bungkus 
snack yang terjual dan berapakah harganya? 

3. Seorang tukang taman sedang kebingungan karena ia disuruh menanam 10 batang pohon di 
taman kota. Syaratnya, kesepuluh pohon  tersebut harus ditanam dalam  lima baris dan  tiap 
baris  harus  terdapat  empat  batang  pohon.  Bagaimanakah  susunan  penanaman  kesepuluh 
pohon tersebut? 

 

(Sumber: http://yusnotech.blogspot.com/2009/06/tes‐kreativitas.html) 

 
 



 

Jawaban: 

1. Wati memperoleh  10 batang  coklat  gratis. Dengan menukarkan 64  dari  71 bungkus  coklat 
yang  ia miliki, Wati memperoleh 8 batang coklat gratis. Namun, setiap batang coklat gratis 
tentu mempunyai  bungkus  sehingga  ia mendapat  satu  batang  coklat  gratis  lagi.  Bungkus 
yang satu  ini digabungkan dengan 7 bungkus sisanya semula. Lagi‐lagi  ia mendapatkan satu 
bungkus coklat gratis. Jadi, seluruhnya  ia memperolah 8+1+1 = 10 batang coklat gratis. Wati 
masih  menyimpan  1  bungkus  coklat  kosong  sebagai  kenang‐kenangan  atas 
keberuntungannya. 

2. 1 000 000 000 = 10^9 = 2^9 x 5^9 = 512 x 1 953 125. Kesimpulan yang  logis adalah 1 953 125 
bungkus snack terjual dengan harga Rp 512,00. 

3. Penanaman pohon harus disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 


