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PEMBANGUNAN HUKUM OLEH MASYARAKAT MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA 

DI LUAR PROSES PERADILAN1 

Bagir Manan 

 

1. Pendahuluan 

Saya akan memulai uraian ini dengan menggambarkan beberapa kontradiksi. 

Pertama, melalui pengamat, komentator, dan LSM-LSM tertentu, selalu 

digambarkan ketidak beresan atau kebobrokan pengadilan. Bahkan, Teten Masduki 

suatu saat menyebut “hakim pencoleng”. Pada kesempatan lain, Pak Teten 

menyatakan, tidak sulit memberanatas korupsi. KPK cukup memusatkan 

pemberantasan suap pada polisi, jaksa, dan hakim. Di satu pihak, betapa 

memprihatinkan suap-menyuap di kalangan polisi, jaksa, dan hakim. Meniadakan 

suap di tiga lingkungan jabatan tersebut merupakan kunci meniadakan korupsi, 

demikian menurut Teten. Di pihak lain, begitu massif korupsi, sehingga seperti 

vicious circle yang sulit sekali ditembus. Perlu ada suatu titik yang dapat digunakan 

sebagai cara menerobos kebobrokan itu.menurut teori vicious circle, yang harus 

ditembus adalah titik yang paling lemah (dhi polisi, jaksa, dan hakim). Tidak mungkin 

memutus titik yang kuat seperti birokrasi atau lembaga politik. Mereka memiliki 

system perlindungan yang lebih kokoh. Selain suatu kenyataan ada suap menyuap di 

kalangan polisi, jaksa, dan hakim, “teori” Pak Tetan memang masih perlu dikaji : 

“Apakah benar kalau polisi, jaksa, hakim bersih, maka semua akan bersih. Bagaimana 

dengan korupsi yang tidak pernah sampai ke tangan polisi, jaksa, dan hakim, apakah 

akan otomatis sirna ?” “Apakah birokrasi dan lembaga politik akan serta merta 

bersh, apabila polisi, jaksa, dan hakim bersih ?”. Terlepas dari tingkat atau kualitas 

kebenarannya, pernyataan pak teten, di satu pihak dapat dipandang sebagai terlalu 

menyederhanakan persoalan (beliau belum pernah mendalami ilmu hukum), tetapi 

di pihak lain ada kenyataan, polisi, jaksa, dan hakim tersangkut dalam berbagai 

perbuatan tidak terpuji yang mesti dibenahi dengan sungguh-sungguh oleh 

lingkungan polisi, jaksa, dan hakim. Hanya dengan cara itu dapat dihentikan segala 

bentuk yang merendahkan martabat mereka. Begitu pula pernyataan-pernyataan 

                                                           
1 Ditulis sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas ulang tahun ke-70 Prof. Dr. Etty Agoes, 
SH, LL.M. selamat ya Et. Juga untuk Ridad, anak-anak dan cucu-cucu. 
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lain seperti hasil survey yang menyatakan bahwa pengadilan Indonesia paling korup 

di Asia, bahkan di bawah Myanmar atau Bangladesh. Suatu survey yang patut 

dipertanyakan. Namun, dipihak lain, perkara begitu berbondong masuk ke 

pengadilan. Laporan Tahunan Mahkamah Agung awal tahun 2008 menyebut lebih 

dari tiga juta perkara diajukan ke pengadilan tingkat pertama selama tahun 2007. 

Lebih dari 10.000 perkara ke Mahkamah Agung. Kalau pengadilan bobrok, selain 

berusaha memperbaiki pengadilan, mestinya mencari alternative lain agar 

kebenaran, keadilan, dan kepuasan, dapat dicapai. 

Kedua, pihak-pihak, baik dalam perjanjian awal, maupun disepakati 

kemudian, bersepakat menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian (secara damai) 

di luar proses peradilan dengan mencantumkan klausula arbitrase atau mediasi. 

Tetapi setelah ada putusan arbitrase, salah satu pihak meminta pengadilan 

membatalkan putusan arbitrase, dengan memggunakan berbagai alas an dalam 

lorong sempit Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa asas hukum yang dilanggar 

mengajukan putusan arbitrase ke pengadilan. 

(1) Melanggar asas bahwa perjanjian atau kesepakatan merupakan undang-undang 

bagi pihak-pihak (BW Pasal 1338). 

Karena pihak-pihak sepakat menggunakan forum arbitrase, mestinya tidak akan 

ada forum lain lagi. 

(2) Melanggar asas bahwa putusan arbitrase bersifat final (final award). 

(3) Melanggar asas ketertiban umum (openbaar orde). Ada kemungkinan putusan 

arbitrase terkait dengan kepenjtingan pihak-pihak lain di luar pihak-pihak yang 

bersengketa. Pada saat suatu peristiwa hukum menjadi kepentingan lebih dari 

pihak-pihak yang bersengketa, maka akan terkait dengan ketertiban umum. 

(4) Melanggar asas yang berkaitan dengan kewajiban internasional. Sebagai Negara 

penandatangan Konvensi Internasional tentang Arbitrase (Konvensi New York), 

baik Negara maupun pelaku-pelaku hukum di Indonesia wajib mematuhi 

konvensi tersebut. 

 

Meminjam Ronald Dworkin, asas hukum bukan sekedar “reasoning” suatu 

ketentuan, melainkan sebuah moralitas. Asas adalah unsure moral dari suatu 
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ketentuan hukum. Bahkan, Dworkin lebih jauh mengatakan suatu penafsiran harus 

berangkat dan menemukan moralitas yang dikandung dalam suatu aturan hukum. 

Betapa kota acapkali tidak mengindahkan aspek-aspek moral kesepakatan yang 

dibuat sendiri. Bahkan, Hart, sebagai salah satu tokong penting positivism hukum 

yang menekankan hukum sebagai “rule”, tetap menempatkan moral sebagai 

ssesuatu yang dibutuhkan (moral rule). 

Ketiga; melawan arus, upaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan telah 

menjadi kecenderungan yang mendunia. Kaum bisnis besar, menengah,  bahkan 

kecil, cenderung mencari penyelesaian sengketa di uar proses peradilan. Di banyak 

Negara maju maupun Negara sedang berkembang, para praktisi hukum sangat 

berperan mendorong pengembangan penyelesaian sengketa di luar proses 

peradilan. Sebalinya di Indonesia. Baik masyarakat umum maupun praktisi hukum 

tidak mau berdiri di depan mendorong pengembangan penyelesaian sengketa di luar 

proses peradilan. Praktisi hukum – terutama advokat – lebih tertarik beracara di 

pengaidlan daripada menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Demikian pula 

sebagian hakim. Meskipun telah ada berbagai petunjuk dan arahan agar hakim 

bersungguh-sungguh mencari jalan penyelesaian secara damai, ada sebagian yang 

tetap acuh tidak acuh. Tentu kita tidak menafikan kemajuan, terutama yang 

berkaitan dengan upaya mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan Surat Edaran agar para hakim bersungguh-sungguh mengusahakan 

mediasi sebagai bagian dari acara proses peradilan (reinterpretasi HIR, pasal 130, 

RBg, Pasal 195). Namun, kita dapat lebih pesat kalau semua menyadari pentingnya 

menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Dalam kaitan ini sangat benar yang 

dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu yang penting adalah mewujudkan kepuasan 

(satisfaction). Bredemeier dalam tulisannya yang berjudul Las as an integrative 

mechanism mengatakan, hakim memerlukan cara menentukan hubungan  masa lalu 

antara penggugat dan tergugat dan kemungkinan hubungan di masa depan antara 

putusan dengan kegiatan penggugat dan tergugat. Ketika masih di Mahkamah 

Agung, dalam berbagai tulisan, keterangan, dan sambutan, saya acapkali 

menekankan hendaknya kita tidak sekedar memutus perkara, tetapi menyelesaikan 

perkara. Perkara selesai, tidak terutama ditentukan oleh keadilan yang abstrak, 
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tetaqpi karena pihak atau pihak-pihak dapat menerima penyelesaian dengan rasa 

puas, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. 

 

2. Masyarakat dan Pembangunan 

Tidaklah asing – terutama bagi yang mempelajari ilmu hukum – ungkapan 

mengenai “kekosongan hukum” atau legal vacuum atau rechtsvacuum. Namun, 

acapkali tidak disadari, ungkapan ini tidak sesuai bahkan bertentangan dengan 

ungkapan Cicero (filosof Romawi) yang mengatakan ubi societas ibi ius (setiap 

masyarakat pasti ada hukum). Selain itu ungkapan kekosongan hukum dapat juga 

tidak sesuai dengan pengertian “masyarakat hukum” atau rechtsgemeenschap atau 

legal community. Seperti ditulis Belinfante, et., al, suatu cirri masyarakat hukum 

adalah adanya aturan-aturan yang ditegakkan dengan paksa terhadap para 

pelanggar.2 Dengan demikian, secara sosiologis tidak akan pernah ada kekosongan 

hukum. 

Apakah yang dimaksud dengan kekosongan hukum ? Kekosongan hukum 

adalah kekosongan dalam makna formal, terutama hukum tertulis (written law). 

Berbeda dengan masyarakat. Setiap kali menghadapi persoalan hukum, mereka akan 

mememukan hukum baik atas dasar hukum atau tradisi atau pengertian-pengertian 

(understanding) yang ada (pre-exixting), yang umumnya tidak tertulis, maupun 

dengan menciptakan hukum baru atas dasar kearifan, keyakinan, dan kemaslahatan 

untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum konkrit yang akan menciptakan 

kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kenyataan tersebut, 

dapat diahami teori keputusan (beslessingenleer) Ter Haar dalam buku Beginselen 

en stelsel van het adat recht. Menurut teori ini, hukum adat adalah ciptaan 

penguasa adat atau fungsionaris adat. Secara ekstrem, hukum senantiasa ada setiap 

kali ada persoalah hukum yang perlu diselesaikan. Tidak ada kekosongan hukum. 

Hukum senentiasa ada baik atas dasar aturan-aturan hidup (leefregels) yang sudah 

ada maupun ciptaan seketika (spontaan). Dari uraian diatas, paling tidak ada dua 

peran masyarakat dalam menjamin tidak ada kekosongan hukum. Pertama, 

menggali dan menerapkan aturan-aturan yang sudah ada di kalangan masyarakat 

                                                           
2 A.D. Balinfante – J.L. De Reede, Beginselen Van Het Nederlands Staatsrecht, 1 de druk, Kluwer, 2002, hlm.1. 

PUSANEV_B
PHN



5 
 

sendiri. Kedua, menciptakan hukum baru untuk memecahkan suatu persoalah 

hukum. Dengan ungkapan lain, membangun dan memperbaharui hukum merupakan 

bagian dari tata pergaulan sehari-hari masyarakat. 

Selain menciptakan hukum, ada bentuk lain peran masyarakat dalam 

pembangunan hukum. Pertama, ketaatan pada hukum (Olaw abiding society). 

Masyarakat taat hukum bukan saja  mengurangi sengketa hukum. Masyarakat taat 

hukum akan menciptakan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan hukum akan bermakna apabila menciptakan ketertiban, ketentraman, 

dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menyelesaikan sengketa hukum dengan 

maksud bukan menghukum atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi untuk 

memulihkan keseimbangan dalam pergaulan hidup bersama. Melalui prinsip 

tersebut, suatu putusan hukum tidak akan menghasilkan kalah atau menang, tidak 

menyebabkan pihak-pihak putus hubungan satu sama lain (termasuk hubungan 

seperti perniagaan), melainkan masing-masing pihak berkesempatan melanjutkan 

aktivitas dengan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Inilah hakikat win-win 

solution (infra). 

Selama ini kurang sekali perhatian terhadap peran masyarakat dalam 

pembangunan atau pembaruan hukum. Perhatian lebih dipusatkan pada pembentuk 

undang-undang, hakim, atau ajaran-ajaran hukum. Di pihak lain, diakui eksistensi 

hukum tidak tertulis (seperti Common Law, Hukum Adat), kebiasaan-kebiasaan 

(leefregels, konvensi). Semua ini adalah ciptaan masyarakat. Perlu pula dicatat, tidak 

jarang suatu ketaatan pada hukum bukan karena sifat terpaksa, tetapi karena 

kesadaran masyarakat (karena hukum membawa kemaslahatan). Sebaliknya, ada 

hukum yang tidak diindahkan masyarakat. Walaupun memaksa, karena tidak 

membawa kemaslahatan bahkan merugikan mereka. 

 

3. Pengadilan versus Penyelesaian Sengketa di luar proses peradilan (ADR) 

Prof. Sharyn Roach Anleu dari Flinders University (Australia), dalam bukunya 

menyatakan bahwa sejak tahun tujuh puluhan, para kritikus dan pembaharu hukum 

meluncurkan bahwa sangat tidak memadai menyerahkan semua penyelesaian 
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perkara kepada pengadilan.3 Mengapa ? Prof. Anleu mencatat beberapa alas an. 

Pengadilan terlalu lamban, penuh sesak, berbelit-belit (cumbersome) dan nakal. 

Selain itu menurut Prof. Anleu terdapat beberapa alas an lain : 

Pertama, putusan semata-mata “kalah-menang”. Tidak ada putusan yang kondusif 

untuk penyelesaian jangka panjanjang dan sensitive terhadap kebutuhan dan 

kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kaitan ini, Harry C Bredemeier 

menulis bahwa pengadilan biasanya hanya diberi kekuasaan (wewenang) memutus 

kalah-menang, bukan untuk menentukan cara membantu yang kalah menyesuaikan 

kekalahannya, atau mencegah agar tidak lagi melakukan hal yang mengakibatkan 

kekalahan, atau mengubah syarat-syarat yang menyebabkan yang kalah melakukan 

hal-hal yang dilakukan di masa lalu.4 Pada bagian lain Bredemeire mengatakan, 

kenyataan menunjukkan lebih dai 50% orang-orang yang berperkara di pengadilan 

kecewa karena karena harapannya tidak terpenuhi. Sejumlahorang harus kalah.5 

Kedua, pengadilan mengalami keterasingan, tidak efisien, dan tidak memuaskan 

banyak penggugat dan tergugat. Pengadilan tidak dapat dengan memadai 

menyelesaikan sengketa yang menyangkut kelanjutan hubungan antar pribadi. 

Ketiga, keterlibatan advokat (lawyers), hukum acara dan ketentuan yang mengatur 

cara-cara pembuktian, menyebabkan pihak-pihak yang bersangkutan tidak 

mempunyai kendali terhadap kasus mereka untuk menyampaikan kepada 

pengadilan pengalaman dan informasi yang mereka miliki.6 

Pengkajian-pengkajian mengenai alternatif menyelesaikan sengketa di luar 

proses pengadilan telah dilakukan jauh sebelum tahun tujuh puluhan. Tulisan 

Bredemeier yang telah disebutkan diatas telah dimuat dalam bukum Law and 

Sociology yang ditulis William M. Evan, 1962.7 Berkaitan dengan penyelesaian 

sengkeat di luar proses peradilan, Bredemeier menyebutkan : 

“In so far this occurs, the facto system of conflict resolutions tends to become, not the 

court system, but a system of direcht bargaining and negotiation between lawyers. 
                                                           
3 Sharyn Roach Anleu, Law and Social Change, London, SAGE, 2003, hlm. 124. 
4 Harry C. Bredemeier, “Law as Integrative Mechanism”, alam Vilhelm Aubert (ed), Sociology of Law, 
Harmondsworh, Middlesex, Eng, Penguin Education, 1973, hlm 63 : “….. the courts ordinary empowered only 
to decide a winner and a loser – not to find way to help the laser ajust to his loss, or to avoid in the future the 
action that led to the loss, or to alter conditions tha led to the loser’s behaving as he did”. 
5 Ibid. 
6 Sharyn Roach Anleu, loc., cit. 
7 William M. Evan, Law and Sociology: exploratory essay, New York, Free Press of Glencoe, 1962. 
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Conflict may then be settled not on the basis of the conciderations discussed above, 

but on the basis of straight bargaining power and ability to wait”.8 

Dalam jajaran pengkaji penyelesaian sengketa di luar proses peradilan dapat 

pula disebutkan Torstein Eckhoff (The mediator, the judge and the administrator in 

conflict – resolution, 1966). Takeyoshi Kawashima, (Dispute resolutions in 

contemporary Japan), yang ringkasannya dimuat dalam Arthur Taylor Von Mehren 

(ed), Law in Japan, the legal order of a changing society, 1964. Banyak lagi penulis 

lain. Memang pada tahun tujuh puluhan terdapat perhatian serius mengenai cara 

penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, khususnya mediasi, termasuk 

perkara pidana yang melahirkan konsep “restorative justice”. Peningkatan perhatian 

tersebut didorong banyaknya kasus yang “pending” di pengadilan Amerika Serikat. 

Selain alas an-alasan yang dicatat Prof. Anleu, ada beberapa alasan lain yang 

menyebabkan pengadilan acapkali tidak memuaskan menyelesaikan suatu sengketa. 

(1) Hakim wajib memutus menurut hukum 

Pada masa sekarang, sumber utama hukum ang dipergunakan hakim adalah 

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. 

Undang-undang yang harus diterapkan tidak selalu baik, karena tidak 

mencerminkan kepentingan rakyat banyak. Mungkin hakim menyadari 

kekurangan suatu undang-undang dan kalau diterapkan akan menimbulkan 

ketidakadilan atau tidak memuaskan, tetapi hakim tidak dapat begitu saja 

mengkesampingkan. Memang hakim dapat melakukan diskresi melalui 

penafsiran, konstruksi, dan lain-lain cara, tetapi hakim tidak dapat “mengganti” 

suatu peraturan perundang-undangan dengan hukum ciptaannya sendiri. 

Dworkin sangat membatasi diskresi hakim, berdasarkan beberapa 

pertimbangan. Pertama, hakim tyidakdipilih rakyat, karena itu tidak dibenarkan 

membuat hukum. Kedua, kalau hakim membuat atau menciptakan hukum untuk 

menyelesaikan suatu perkara, berarti perkara itu tidak diadili oleh hukum yang 

dibuat setelah perbuatan (peristiwa) hukum terjadi. Hal ini bertentangan dengan 

asas bahwa suatu perkara (seseorang) dapat diadili berdasarkan hukum yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan atau tersedia. 

                                                           
8 Bredemeier, op., cit, hlm 65. 
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(2) Wewenang hakim melakukan interpretasi 

Wewenang interpretasi, akhirnya, mengakibatkan suatu putusan adalah semata-

mata berdasarkan kehendak hakim yang belum tentu sesuai dengan kehendak 

pembentuk undang-undang, apalagi harapan pihak-pihak yang berperkara. 

Akibatnya – seperti dicatat Bredemeier – 50% orang berperkara tidak puas 

terhadap putusan hakim (supra). Begitu pula kalau hakim sangat “patuh” pada 

yurisprudensi. Putusan hakim dapat tidak sesuai dengan kenyataan atau 

kepentingan yang berperkara. 

(3) Peradilan dilakukan secara terbuka 

Kecuali perkara kesusilaan dan perkara anak, semua pemeriksaan perkara di 

pengadilan dilakukan secara terbuka. Persidangan secara terbuka tidak selalu 

menguntungkan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara. Soal-soal 

reputasi, perlindungan terhadap kepentingan tertent, mislanya kepercayaan 

dalam perniagaan mungkin akan lebih baik kalau diselesaikan melalui pintu 

tertutup, kecuali kalau perkara itu menyangkut ketertiban umum (openbaar 

orde) atau kepentingan umum (algemeen belang). 

 

Berbagai persoalan diatas dapat “ditutupi” melalui penyelesaian sengketa di 

luar proses peradilan, baik mediasi, arbitrase, atau melalui bentuk negosiasi lainnya. 

Tentu saja tidak harus diartikan pengadilan atau proses peradilan menjadi tidak 

penting. Dengan sebutan “alternatif”, harus diberi makna sebagai pilihan. Ada 

sengketa-sengketa yang sulit dinegosiasikan oleh pihak-pihak, tetap akan berujung 

ke pengadilan dengan resiko kalah atau menang. Tetapi ada ungkapan tradisional 

yang mengatakan “menang jadi abu, kalah jadi arang” baik dalam arti ekonomi 

maupun sosial. Walaupun demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa di luar 

proses peradilan, tidak terutama ditentukan kekhawatiran jadi abu atau jadi arang, 

malainkan ada suatu panggilan hati untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi 

agar pihak-pihak mempunyai kesempatan melanjutkan hubungan, memperbaiki 

kesalahan di masa lalu. Soal-soal yang berkaitan dengan menghemat waktu, 

menghemat biaya, menghindari kalah atau menang dan lain-lain manfaat, 

merupakan pupuk yang menyuburkan perkembangan penyelesaian sengketa di luar 

proses peradilan. Perang saja dapat diselesaikan melalui perdamaian, apalagi 
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sengketa keluarga, niaga, dan yang sejenis itu. Bahkan perang di masa modern, 

akhirnya selesai di meja perundingan untuk menentukan perdamaian. Tidak kalah 

penting, menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan yang melibatkan pihak-

pihak yang berperkara akan lebih fair dan adil. Seperti ditulis oleh Rawls, keadilan itu 

fairness.9 

 

4. Masa depan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan di Indonesia 

a. Tuntutan adat istiadat 

Memelihara kerukunan kerabat, kerukunan sesame anggota masyarakat hukum 

(rechtsgemeenschap), merupakan salah satu sendi adat istiadat setiap 

lingkungan masyarakat hukum di Indonesia mulai dari Aceh  sampai di Papua. 

Setiap sengketa selalui diselesaikan secara permusyawaratan melalui tetua adat 

atau kepala adat, cara-cara penyelesaian mulai dari pengakuan bersalah dan 

memohon maaf sampai berbagai sanksi adat ang melambangkan perdamaian 

seperti upacara adat tertentu. Praktik menyelesaian sengketa atau pelanggaran 

hukum secara damai tidak hanya di desa tetapi juga di kot, seperti pelanggaran 

lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal. Bagi masyarakat adat, 

pelanggaran atau sengketa tidak hanya bersifat manusiawi, melainkan akan 

menyangkut gangguan terhadap keseimbangan magis yang bukan saja akan 

mengganggu pihak yang akan bersengketa tetapi seluruh anggota persekutuan. 

Untuk mengembalikan keseimbangan magis bukan cara membawa perkara ke 

pengadilan, tetapi diselesaikan secara khal serupa di Jepang. Bahkan upaya 

menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan tidak terbatas pada perkara-

perkara pidana malainkan perkara-perkara bisnis, sewa menyewa rumah. Seperti 

ditulis Takeyoshi Kawashima, secara tradisional, rakyat Jepang lebih suka 

menyelesaikan sengketa secara ekstra yudisial.10 

b. Tuntutan agama 

Semua agama member tuntutan agar segala sesuatu dimusyawarahkan, 

termasuk kalau ada sengketa atau perselisihan. Demikian pula tuntunan untuk 

                                                           
9 John Rawls, Justive as Fairness : A Restatement, Cambrige, Massachusetts : Belknap Press, 2003. 
10 Takeyoshi Kawashima, “Dispute Resolution in Japan”, dalam Vilhelm Aubert, Sociology of Law, 
Harmondsworth, Mddlesex, Engg, Penguin Education, 1973, hlm. 189. 
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saling memaafkan. Bahkan suatu hukuman mati akan dibatalkan apabila keluarga 

memaafkan pelaku. Bangsa atau rakyat Indonesia, selain adat istiadat yang 

menuntut agar selalu berdamai juga memiliki kesadaran keagamaan yang baik. 

Apabila adat-istiadat yang baik disertai rasa keagamaan yang baik pula, maka 

akan sangat relevan dan upaya mengembangkan cara-cara penyelesaian 

sengketa di luar proses peradilan. 

c. Perangkat peraturan perundang-undangan 

(1) Ketentuan arbitrase dalam Rv 

Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki perangkat-perangkat 

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa di luar proses 

peradilan. Rv sebagai hukum acara untuk Raad van Justitie, telah memuat 

ketentuan mengenai arbitrase. Ketentuan ini – sampai dikeluarkan UU No.30 

Tahun 1999, tetap berlaku baik melalui Aturan Peralihan UUD, peluang yang 

dibuka Undang-undang yang menetapkan HIR hanya sebagai pedoman 

beracara, maupun atas dasar praktik peradilan. 

(2) Upaya damai dalam HIR dan RBg 

HIR dan RBg (HIR, Pasal 130, RBg, Pasal 195) mengatur mengenai upaya 

damai. Meskipun ketentuan ini mengatur upaya damai suatu perkara yang 

sudah masuk ke pengadilan, tetapi belum memasuki pokok perkara. Kalau 

upaya damai berhasil, proses peradilan tidak diteruskan. Ketentuan HIR, Pasal 

130, dan RBg, Pasal 195 tetap berlaku hingga sekarang. 

(3) UU No.30 Tahun 1999 

Setelah merdeka, kita telah mempunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Mediasi. Khusus mengenai Arbitrase Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mewadai sebagai sarana penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase. 

(4) Perangkat hukum internasional 

Indonesia adalah penandatangan Konvensi New York tentang Arbitrase. 

Sebagai penandatangan, Indonesia bukan saja terikat, tetapi ketentuan 

Konvensi new York menjadi subsistem dari Hukum Indonesia. 

(5) Pedoman Mahkamah Agung 
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Dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa di luar proses peradilan, 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan sebagai pedoman 

menyelenggaraan mediasi. Bahkan di lingkungan peradilan agama, 

perdamaian dapat dilakukan pada semua tingkat perkara, dan berhasil 

dengan baik. Banyak sekali perkara-perkara di pengadilan agama yang dapat 

diselesaikansecara damai. 

(6) Putusan-putusan Mahkamah Agung 

Putusan-putusan Mahkamah Agung atas perkara banding wasit atau putusan 

arbitrase, merupakan suatu komitmen (commitment) untuk menegakkan 

peraturan dan asas-asas putusan arbitrase. Seyogyanya hal tersebut dapat 

menjadi pegangan dalam banding wasit putusan arbitrase. 

d. Respons Masyarakat 

BANI telah lama berdiri dan mempunyai reputasi yang sangat baik. Tetapi selama 

bertahun-tahun BANI menjadi satu-satunya badan arbitrase nasional. Sejak 

Mahkamah Agung bersama sejumlah cerdik-pandai dan LSM yang berminat telah 

terjadi perubahan. Meskipun belum sepesat yang diharapkan, tetapi pada saat 

ini telah ada berbagai badan arbitrase dan mediasi. Pergerakan ini perlu didorong 

lebih pesat. Bila perlu bukan sekedar alternative melainkan sebagai “pesaing” 

bagi proses peradilan. Mengembangkan penyelesaian sengketa di luar proses 

peradilan akan mendorong perbaikan tata peradilan agar lebih efisien, efektif, 

produktif, serta member rasa puas kepada para pencari keadilan. 

 

5. Penutup 

Catatan diatas menunjukkan beberapa hal : 

(1) Peran masyarakat dan cara-cara menyelesaikan sengketa di luar proses 

peradilan, merupakan sarana penting pembangunan atau pembaharuan hukum. 

Dengan demikian, pembangunan atau pembaharuan hukum tidak sekedar 

mengandalkan peran pembentuk hukum tertulis, cq undang-undang, putusan 

hakim atau penegak hukum lain (administrasi Negara). 

(2) Catatan ini dibuat dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun ke-70 Prof. Dr. Etty 

Agoes. Dalam konteks ini, perlu diingatkan peran pendidikan tinggi hukum 

senantiasi membangun dan memperbaharui diri sebagai penjaga dan 
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pengembang ilmu hukum. Lembaga pendidikan tinggi hukum harus senantiasi 

terjaga sebagai lembaga ilmiah, bukan untuk memuaskan para pengumpul gelar 

sebagai bentuk kebangsawanan baru. 

(3) Penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar proses peradilan menjadi satu 

kecenderungan penting dalam upaya memecahkan persoalan hukum yang tidak 

dapat dicapai melalui proses peradilan. 

(4) Walaupun ada perkembangan, tetapi upaya menyelesaikan sengketa melalui 

cara-cara di luar proses peradilan belum memadai, bahkan dijumpai berbagai 

kontradiksi. 

(5) Indonesia memiliki dasar-dasar yang uat secara budaya (adat-istiadat), 

keagamaan, peraturan perundang-undangan, dan respons masyarakat untuk 

mengembangkan penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar proses 

peradilan. 

(6) Ketentuan tentang banding wasit melemahkan kekuatan putusan arbitrase yang 

merupakan “final award”, karena cenderung disalahgunakan untuk menunda 

pelaksanaan putusan arbitrase. 

(7) Pengembangan penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar proses peradilan 

harus ditunjang bukan saja oleh kelompok berkepentingan, tetapi juga oleh 

komunitas hukum, terutama advokat. 
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