


 Cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu
pihak ketiga yang dapat diterima (acceptable). Artinya para
pihak yang berkonflik mengizinkan keterlibatan pihak
ketiga untuk membantu mencapai penyenyelesaian.

 Suatu cara yang ditempuh oleh individu, kelompok atau
masyarakat untuk memecahkan masalah atau sengketa, 
dan menyelesaikankonflik dengan melibatkan pihak ketiga
yang netral dan tidak memiliki kewenangan dalam
penagmbilan keputusan (Wahjudin. S, 2009)

 Suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
para pihak dibantu oleh mediator (Perma No. 2 Tahun
2003)



 Terjadi pada saat munculnya masalah dan konflik
kepentingan diantara para pemangku kepentingan
tentang suatu masalah.

 Digunakan pada saat kondisi para pihak yang terlibat
konflik tidak mampu membangun solusi berdasarkan
kesepakatan masing-masing.

 Terjadi pada saat para pihak menginginkan suatu
kesepakatan bersama secara seimbang.

 Kebutuhan dalam mempercepat dan mempermudah
pengambilan keputusan melalui keterlibatan pihak
ketiga



 Mediasi membutuhkar ruang dan kesediaan parapihak yang berkonflik
untuk memberikan konsesi dan kesempatan pihak ketiga untuk masuk
dalam proses tetapi tidak mengambil posisi dalam situasi itu.

 Memberikan alternatif solusi manakala masing-masing pihak yang terlibat
dalam konflik mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan
penyelesaian akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan kebutuhan.

 Diharapkan dapat menyekesaikan konflik dengan cepat dan murah
dibanding membawa perselisihan ke jalur hukum

 Memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata pada kebutuhan
emosi, psikologis dan sosial, bukan pada hak-hak hukum.

 Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpatisipasi secara
langsung (informal) dalam penyelesaian konflik.

 Para pihak dapat mengnotrol proses dan hasil

 Mengubah hasil yang dalam ligitasi dan arbitrasi sulit diprediksi dengan
suatu konsensus.



 Orang (people): Memisahkan orang dari masalah

 Kepentingan (interest): orientasi kebutuhan dan
harapan dari para pihak tentang pokok permasalahan.

 Pilihan (option): Ragam alternatif yang memungkinkan
tawar menawar sebelum pengambilan keputusan.

 Pihak Ketiga (mediator): Memfasilitasi para pihak
dalam pengambilan keputusan.

 Tahapan (process): melalui proses perencanaan dan
keterlibatan para pihak dalam pengambilan keputusan.





 Melakukan diagnosis terhadap masalah atau konflik
yang terjadi;

 Mengidentifikasi masalah dan kepentingan para pihak
yang berkonflik tentang masalah yang diperselisihkan

 Menyusun agenda;

 Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

 Membantu para pihak dalam proses tawar-menawar.

 Membantu para pihak dalam mengumpulkan
informasi untuk memudahkan penyelesaian masalah;

 Membantu mendorong pilihan penyelesaian masalah.



 Menunjukkan minta dan perhatian secara seimbang.

 Berikan waktu yang cukup kepada para pihak untuk
mempertimbangkan konsesi yang akan diberikan.

 Memahami perasaan para pihak yang terlibat konflik.

 Mendorong partisipasi secara optimal

 Bersikap seimbang dan adil terhadap struktur dan alur
proses mediasi.

 Jangan masuk dalam perdebatan, tawaran atau
permintaan dari pihak-pihak lain yang berkonflik.

 Membangun kesepakatan proses dan hasil







 Mendorong kondisi emosi dan
psikologis pihak lawan;

 Menghindari penyelesaian
melalui jalur hukum;

 Keterlibatan pihak luar (netral) 
untuk mendiskusikan kembali
masalah;

 Mengupayakan alternatif solusi
yang dapat diterima oleh kedua
belah pihak;

 Tidak terikat kepada kebenaran
fakta atau masalah hukum;

 Menjaga kerahasiaan masing-
masing pihak

 Keputusan berada ditangan para
pihak yang berkonflik.

 Tidak dapat berjalan tanpa
adanya kesepakatan dari kedua
belah pihak;

 Membutuhkan mediator yang 
kompeten;

 Sulit berjalan apabila mediator 
tidak mampu memposisikan
para pihak secara seimbang;

 Membutuhkan waktu dan
sumber daya yang cukup;

 Membutuhkan sumber
informasi yang rinci dan lengkap
tentang masalah yang 
disengketakan.


