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UU 22 tahun 1999 sebagai tonggak
yang mengibarkan panji-panji otonomi
daerah, kini tetah berjatan sampai pada
hitungan tahun ketiga. Di samping sisi
positif yang memang didambakan dan
diperjuangkan sejak lama oteh masya-
rakat di daerah, ternyata getombang
otonomi daerah juga membawa dampak
sampingan yang tidak menguntungkan.
Sebagai evatuasi, sebuah pertanyaan
yang patut untuk direnungkan adatah,
dengan diserahkannya begitu besar ke-
wenangan kepada Daerah, apakah rak-
yat merasakan acianya penigkatan peta-
yanan Pemerintah Daerah, atau justru
sebatiknya? Sementara rakyat merasa
semakin berat dengan banyaknya pu-
ngutan daerah (pajak/retribusi) yang
dibebankan kepadanya. 5isi lain yang
tidak katah menariknya adatah mun-
culnya di sana sini konftik antar daerah,
baik berupa komftik laten maupun yang
sudah merupakan konftik terbuka.

Meskipun demikian semangaI ctcnc-
mi daerah tidak boieh bcrhenti, hanya
karena berbagai kekurangan dan ke[e-
mahan yang terjadi, yang periu adatalr
adanya evatuasi untuk menemukan iitik
lemahnya dan kemudian dicarikan sotu-
sinya. Oteh karena itu jika belakangarr
ini banyak yang menyuarakan untuk
diadakan revisi terhadap' UU tersebut,
kiranya dapat dimengerti.

Pada penerbitan kati ini Forunr
Akademika mencoba mengungkap kisi-
kisi di sekitar petaksanaan otoi"roiiii rjae-
rah, semoga bermanfaat.
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MENCARI MODEL PENYELESAIAN KONFLIK
ANTAR DAERAH

Oleh: Fauzi Syam, S.H., i.H..

I. PENDAHULUAN

Dalam era UU No. 22 Tahun 1ggg, konftik antar daerah
sesungguhnya bukan berita baru. Di awa[ pemberlakuan uu No. 22 Tahun
1999, Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota "berseteru" datam perebutan
kewenangan pengetolaan urusan pariwisata. perebutan kewenangan juga
terjadi antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota datam
atokasi hasil pendapatan Tempat Pelelangan lkan (Tpl). Menyusu[ provinsi
Jatim dengan Kabupaten/Kota dalam soaL uji kir kendaraan bermotor.
Konflik kewenangan semacam itu bukan hanya antar provinsi dan
Kabupaten/Kota. Antar KabupatenlKota pun terlibat konftik seperti
Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi datam soat bagi
hasit/kompensasi pengambilan air PDAM (Tempo: 2001).

setelah 2 tahun berjatannya otonomi Daerah, Konftik antar daereh
tidak kunjung usai, bahkan cenderung metanda hampir semua provinsi di
lndonesia, tidak terkecuali Provinsi Jambi. Berdasarkan penetitian
pendahuluan melalui pemberitaan [okai sepanjang periode 2oao-zoaz,
tercatat beberapa kasuskonftik antar yang pernah muncur[ di Jambi,
anrara tain (PSHK-ODA, 2003):
1. Konftik otonomi antara Provinsi Jambi dengan beberapa Kabupaten

mengenai kewenangan/hak pengetotaan hutan;
2. Konftik otonomi antara Provinsi Jambi dengan beberapa Kabupaten

yang aoa di tingkungan Provinsi Jambi di bidang perkebunarr;
3. Konftik otonomi antara Provinsi Jambi dengan Kabupaten Tanjung

Barat dan Kota Jambi di bidang perhubungan (mengenai kewenangan
perizinan/ pemungutan retribusi kendaraan bermotor);

4. Konftik otonomi antara Provinsi Jambi dengan beberapa Kabupaten di
bidang ketautan/ perikanan;

" Lektror Hukum Administrasi Negara poda Fakuttas Hukum Univeisitas
Jomb; Pengajar Tidak Tetap pado pr*gram Magister Hukum Llniversitas Jaya
Baya dan Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan otonomi Daerah (psHK-aDAj
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5. Konftik Otonomi antara Provinsi Jambi dengan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat di bidang penatan ruang.

6. Konftik Otonomi antara Kabupaten Batanghari dengan Kota Jambi,

mengenai kewenangan memungut retribusi perahu;

7. Konftik tapal batas witayah antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dengan Kota Jambi, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten anjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi
dengan Kabupaten Tanjung Barat serta Kabupaten Tanjung Barat
dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambaran konftik di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari suclut

subyek yang berkonftik, hampir semua Daerah di datam witayah Provinsi
Jambi tetah berkonftik, baik antara Provinsi Jambi dengan
Kabupaten/Kota di lingkungannya maupun antar KabupateniKota. Dari

sudut obyek konftik, cakupannya cukup luas dan beragam, mutai dari
konftik tapal batas, konftik bidang kehutanan, perkebunan, perhubungan,
kelautan/perikanan, hingga konftik di bidang penataan ruang. Dari sudut
intesitas konflik, beberapa konftik tersebut bukan lagi sebatas perbedaan
persepsi dan mempertanyakan hat-hat yang berbeda tentang penerapan
hukum jatannya petaksanaan Otonomi Daerah, tetapi sudah sampai pada
konflik terbuka yang menyebabkan terjadinya perusakan aset dan bentrok
sesama warga.

Menyadari berbagai tantangan, dampak dan resiko dari Konflik
antar daereh, mendorong Pemerintah Pusat (Departemen Datam Negen) -

menjadikan isu konftik (disharmoni) antar tingkatan pemerintahan
berkaitan dengan pengetolaan kewenangan pemerintahan menjadi isu

strategis yang harus ditangani secara serius dan diantisipasi secara cepat
dan tepat (Oentoro, 20A?). Bertolak dari kondisi, proses, dampak, (,dn

kecenderungan Pemerintah Pusat untuk menyerahkan penyelesaian
Konftik antar daerah kepada Daerah yang bersangkutan, maka perlu
dipikirkan suatu terobosan baru datam bentuk pembentukan Lernbaga
Penyetesaian Konftik Alternatif (PSA) yang dapat membantu Pemerintah
Daerah datam upaya mencegah dan menyetesaikan berbagai Konftik antar
daereh yang terjadi. Persoatannya, apakah secara teoritis dan juridis
model .penyelesoian sengketa alternatif dimungkinkan digunakan
sebogoi cara penyelesaion konflik antar daeroh?

21
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ll. ANATO,UI KONFLIK ANTAR DAERAH

2.1 . Unsur-Unsur Konflik Antar Daerah

Dari perspektif teoritis, Muchsan mengartikan konftik atau konftik
hukum sebagai perbedaan pendapat, minima[ antara dua pihak, yang

berorientasi pada hak dan kewajiban. Bertumpu pada penggrtian
tersebut, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk adanya konftik
hukum, yakni: Pertamo, subyek hukum yang berkonflik minimal terdiri
dari dua pihak, yaitu pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang

dianggap merugikan. Kedua, obyek konftik , yakni segala sesuatu yang

berorientasi pada hak dan kewajiban. Ketiga, adanya peraturan hukum
baik yang materil maupun yang formit, yang mengatur materi konftik
tersebut serta cara penyetesaiannya (Muchsan, 2001).

Ditihat dari sudut sifatnya, konftik dapat dibedakan datam:
Pertama, konftik yang bersifat pubtik, yakni konftik yang berorientasi
pacla petaksanaan kewenangan serta kewajiban. Kedua, konftik yang
bersifat perdata, yang timbut akibat terjadinya ingkar janji terhadap
suatu perjanjian (wan prestasi). Konftik perdata bermuatan hak dan
kewajiban-kewajiban yang bersifat keperdataan (Muchsan, 2001 ).

Bertolak dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur Konftik
Otonomi Daerah terdiri dari substansi konftik dan para pihak yang
berkonftik. Kedua unsur tersebut akan dijetaskan tebih tanjut di bawah
ini.

a. Substansi konftik

Substansi konftik yang menjadi fokus kajian adalah di bidang
Otonomi Daerah. Yang dimaksud dengan Otonomi Daerah merujuk pada
pengertian hukum yang sudah baku datam rumusan Pasal t hurup h'UU
No. 22 Tahun 1999 yaitu "kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkon aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturon
perundang-undangon yang berloku". Berdasarkan pengertian Otonomi
Daerah ini, maka substansi Konftik Otonomi Daerah seta[u mengenai
kewenangan Daerah. Artinya, terjadi perbedaan pendapat tentang
Daerah manakah yang berwenang untuk mengatur suatu objek atau
urusan pemerintahan tertentu

Pengaturan kewenangan suatu Daerah bukan hanya ditentukan
dalam UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, dan Keputusan
Menteri Datam Negeri No. 130-367 Tahun 7A02, tetapi juga diatur dalam

No. 20 Tahun X April 2003ISSN : 0854 - 789 X
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peraturan perundang-undangan lain. Peraturan perundang-undangan tain
yang mengatur mengenai kewenangan daerah tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 69, Pasa[ 70, dan Pasa[ 133 UU No. 22 Tahun 1999 dapat
beruph: (i) UUD 1i45; (ii) Ketetapan MPR; (iii) Undang-undang; (iv)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (v) Peraturan
Pemerintah; (vi) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur; (vii)
Keputusan Menteri yang bersifat mengatur; (viii) Peraturan Daerah
Prdvinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan (ix) Keputusan
Gubernur dan Keputusan Bupati/WatiKota yang bersifat mengatur.

-.Dari uraian di atas tertihat juga bahwa UU No. 22 Tahun 1999
menganut beragam sistem rumah tangga Daerah (sistem rumah tangga
formit, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga [uas). Jadi,
tidak hanya sistem rumoh tanggo luas seperti yang dipahami oleh umum
setama ini. Aneka ragam sistem ini, dan banyaknya peraturan perundang-
undangan yang mengatur bidang Otonomi Daerah, sangat berpengar uh
untuk memuncutkan perbedaan pendapat tentong substansi kewenangon
suaiu 

'Daerah, 
batos teritorial kewenangon suatu Daerah, don jongko

waktu kewenangan Doerah.

b. Para Pihak yang Berkonflik

Bertotak dari rumusan Pasal 89 UU No. 22 Tahun 1999, para pihak
datam Konftik otonomi Daerah dapat terjadi di daLam satu Provinsi dan
di [uar witayah Provinsi yang bersangkutan. Peta Konftik Antar Daerah di
dalam satu Provinsi dan di luar witayah (berbeda) Provinsi dapat ditihat
pada tabe[ dan gambar berikut:

Tabet 1. Peta Para Pihak Datam Konftik Antar Daerah

Z'

Ho
, 
Konflik,,,Otonomi.Oaerah,

Dal6rn:,:5atu:,14i1*vihr p,,rofi nti
Konflik Otonomi:Daerah

Berbeda Provinsi
r Dla'iPihak Banyak Pihak D[a Pihak Eanvak::P5hak

aI ., Provinsi denqan
Kabupaten

Provinsi dengan ?
atau tebih
Kabuoaten

Provinsi dengan
Provinsi

Provinsi dengan 2

atau tebih Provinsi

2 Provinsi dengan
K.9ta

Provinsi dengan 2
atau tebih Kota

Provinsi dengan
Kabupaten

Provinsi dengan ?.

atau lebih Kota
3 Kabupaten

dengan

Kabuoaten

Kabupaten dengan
2 atau tebih
Kabuoaten

denganProvinsi
Kota

Kabupaten denqan 2
alau " lebih
Kabupaten
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4 Kabupaten
dengan Kota

Kota dengan 7

atau tebih

Kabupaten

Kabupaten
dengan
Kabuoaten

Kota dengan 2 atau

tebih Kabupaten

5 Kabupaten
denqan Kota

Dengan demikian konftik antar daerah tidak hanya terjadi antara

satu daerah dengan satu daerah tainnya, baik vertikat maupun horizontat,

tapi dapat saja berupa konftik mutti pihak, baik datam satu atau lebih

provinsi.

2.2. Sifat Konflik Antan Daerah

Jenis konftik (intesitas konftik) menurut Tadjuddin (2001) dibedakan

atas dua yaitu konftik ter,sembunyi atau tersetubung ({ofen) dan konftik

ter buka. Fisher dkk. (2001 ) serta Fuad dan Maskanah (2000)

membedakannya atas tiga yaitu konf lik terselubungltertutupl
tersembunyi, konftik di permukoanl mencuat, dan konflik terbuka.

Kajian ini mengikuti pembedaan yang ditakukan oteh Fisher dkk. serta

Fuad dan Maskanah.
Konftik Antar Daerah terselubung dicirikan dengan adanya

tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang,-.dan

beium terangkat ke puncak kutub-kutub konftik , dan kedua betah pihak

be .um menyadari adanya konftik , bahkan yang potensial sekalipun.

Sedangkan pada Konftik Antar Daerah di permukoon, persetisihah para

pilrak tetah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, permasahannya

jetas, namun proses penyetesaian masatahnya belum berkembang. Pada

Kcnftiks Antar Daerah terbuka, para pihak yang bersetisih tertibat secara

aktif datam persetisihan yang terjadi, mungkin sudah memutai untuk

bernegosiasi, mungkin pu[a tetah mencapai jatan buntu (Fuad dan

Maskanah,2000).

2.3. Latar Belakang Konftik Antar Daerah

Konftik antar daerah merupakan reatitas yang tidak dapat diingkari

keberadaannya. Persoatannya mengapa hat itu terjadi? Dari per"spektif

teoritis, fenomena mucutnya Sengketa Otonomi Daerah tetah diprediksi

oleh para pakar dan praktisi pemerintahan dari berbapai sudut pandang.

Dari perspektif hukum, penyebab muncutnya' sengketa antar daerah

karena ketidakjetasan batas kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur kewenangan Daerah (Pasat 7, Pasa[

24
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9, Pasal 1A, dan Pasa[ 11) serta PP No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom
merupakan pasat-pasat rawan sengketa yang memicu Sengketa Otonomi
Daerah khususnya dalam pengelotaan sumber daya alam (Muchsan, 2000:
Arimbi,2AAl).

'rfleskipun demikian, ketidakjetasan batas kewenangan tersebut
tidaktah secara otomatis menjadi pemicu sengekta, tapi hanyatah
berpotensi menimbulkan senketa. Jadi baru berujud sebagai sengketa
laten. Akan menjadi sengekta terbuka atau tidak sangat tergantung dari
persepsi, interprestasi dan imptementasi dari pemerintah daerah masirrg-
masing datam merespon undang-undang tersebut. Tidak dapat dipungkiri
ego'kedaerahan yang meningkat seiring dengan petaksanaan otonomi
daerah juga memberikan andi[ yang sangat menetukan datam terjadir,ya
konftik antar daerah (Usman, 2003).

III. PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DAEMH4

Sebagaimana disebutkan sebetmunya, bahwa ditihat dari sudut
sifatnya, konftik dapat dibedakan datam: konftik yang bersifat pubtik,
dan konftik yang bersifat perdata (privat). oteh karenanya datam
tapangan hukum formatnya dikenat puta mekanisme penyelesaian konftik
pubtik dan mekanisme penyetesaian konftik privat.

3.1. Penyelesaian konflik dalam lapangan hukum privat

secara umum, ada dua cara untuk menyelesaian konftik, yaitu
metatui proses Letigasi dan non tetigasi atau penyetesaian sengekta
atternatif (PsA). Proses penyelesaian konftik melatui badan peradilan
datam bentuk litigasi, dianggap oteh katangan dunia bisnis/perdagan4gan,
sebagai suatu cara yang tidak efektif dan tidak efisien, proses titigasi
biasana memakan waktu yang [ama, biaya mahat, tidak beersifat
responsif dan tidak menyetesaikan masalah (yahya Harahap, 1997). oteh
karena itu katangan dunia bisnis, cenderung mungkir dari sistem titigasi
dan, mencari bentuk penyelesaian konftik [ainnya di luar sistim
peraditan, yang kemudian dikenal dengan sebutan ..penyelesaian Konftik
A[ternatif" yang disingkat 'PsA", atau dalam bahasa asing disebut
Alternative Dispute Resolution (ADR).

Keuntungan yang bisa di peroteh metatui Penyetesaian Konftik
Atternatif (PSA), antara [ain:
1. Waktu penyelesaian konftik
2. Biaya realtif lebih murah,
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3. Berorientasi ke masa depan;
4. Tidak menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi

membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua betah pihak (Yahya

*ttT"1l*,J?'J,I",-rr,an 
Konrtik Arternatir (psA) yang pertama kati

Cikem-bangkan adatah Arbitrase. Tetapi kemudian setetalr Arbitrase
metembaga dan menjadi mapan, prosedurnya menjadi lebih format, dan
biaya menjadi tebih mahat, sehingga katangan dunia bisnis mutai
berpating dan cara Penyetesaian Konftik Attenatif lainnya seperti
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsitiasi dan penitaian ahli.
. Pada tahun 1999 diundangkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Penyelesaian Konftik Aleternatif, yang mengatur tentang
petaksanaan tugas-tugas Arbitrase dan Atternatif Penyetesaian Konftik,
melatui cara konsuttasi, negosiasi, mediasi, konsitiasi atau penitaian ahti.
Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya,
yang mengatur. secara khusus cara-cara Penyetesaian Konftik Atternatif
(PSA) di bidang tertentu, antara tain;
1. UU No.23 Tahunn 1997 tentang Pengetotaan Lingkungan Hidup, juncto

PP No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia jasa Petayanan
Penyetesaian Konftik Lingkungan Hidup di luar Pengadilan.

2. UU No.5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoti dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, juncto Keppres No.75 Tahuhn 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Keppres
No.90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Konftik
Konsumen.

4. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, juncto PP No. 29
Tahuhn 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

5. Paket UU tentang Hak Kekayaan lntetektuat (HAKI), terdiri dari;
a) UU No.20 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang
b) UU No.31 Tahun 2000, tentang Desain lndustri
c) UU No.32 Tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
d) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek
e) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

6. Kepmen Nakertrans No.75lMen /2001 tentang Penyetesaian PHK dan
Penetap-an Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja.

7. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutuanan,, juga mengatur
penyetesaian konflik kehutanan di luar pengaditan. Masatah-masatah
yang dapat disetesai-kan melatui Penyetesaian Konftik Alternatif
(mediator), adatah pengembalian hak pengelotaan hutan, ganti rugi
tindakan tertentu untuk pemutihan fungsi hutan.
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Peraturan perundang-undangan untuk bidang-bidang tertentu, yang

mengatur tentang Penyetesaian Konftik Atternatif (PSA) sebagaimana

dikemu-kakan di atas, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkail suE:lu

mekanisme penyetesaian konftik yang tebih efektif dan tebih efisien, bita

dibandingkan sistem titigasi metatui badan peraditan.

secara umum, uU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan beberapa cara

penyetesaian konfLik di tuar pengaditan (non litigasi), yaitu:

a) Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak

tertentu yang disebut dengan ktein, dengan pihak lainnya yang

merupakan konsuttan; Konsuttan tidak berkewajiban untuk memenuhi

kebutuhan dan kepertuan ktein. Datam hat ini konsuttan tugasnya

terbatas pada pemberian pertimbangan hukum saja, diterima atau

tidak tergantung pada ktein.
b) Negosiasi, ditakukan secara langsung oteh para pihak, untuk

menyelesaikan sendiri konftik yang terjadi di antara mereka.

Kesepakatan yang dicapai metalui proses negosiasi; dituangkan dalam

bentuk tertutis dan ditandatangani oleh kedua pihak;

c) Mediasi, merupakan proses lanjutan dari gagatnya suatu negosiasi:

mediasi membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak

memihak yang disebut mediator. Mediator ditunjuk dan disepakati oleh
pihak-pihak yang berkonftik . Datam menjatankan tugasnya mediator
bertindak berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak;

d) Konsiliasi, merupakan perdamaian sebagaimana diatur datam Pasat

1851 sampai Pasal 1864 KUH Perdata. Penyetesaian Konftik metatui
konsitiasi, harus dibuat secara tertutis dan ditanda tangani oteh para

pihak;
e) Pendapat hukum oleh Lembaga Arbitrase, adalah pendapat hukum

yang diberikan oleh Lembaga Arbitrase atas perbedaan penafsiran yang

terjadi antara para pihak mengenai satah satu rumusan yang terdapat
datam perjanjian. Pendapat ini mengikat para pihak yang tetah
memintanya.

f) Arbitrase, adatah cara penyetesaian konftik di bidang perdata, di luar
peradilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang

dicantumkan datam perjanjian
Keputusan Arbitrase berupa kesepakatan tertutis yang

ditandatangani oteh kedua betah pihak, yang sifatnya mengikat para
pihak dan bersifat finat. Petaksanaan putusan ditaku,kan setetah
didaftarkan di Pengaditan Negeri.

Dari apa yang dikemukakan sebetumnya, jetas bagi kita bahwa
penyetesaian konflik di luar pengaditan, yaitu cara Penyetesaian Konftik
Atternatif, baik melatui arbitrase, mediasi, negosiasi, konsuttasi dan
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konsitiasi, bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang pada

dasarnya bisa dicapai meta[ui musyawarah. Penyetesaian konftik
sepenuhnya diserahkan kepada para pihak untuk mencapai kompromi
datam suasana:
. damai dan bersahabat
r sama-sama terbuka mengajukan proposal dan kehendak
. pilihan penyetesaian yang dikehendaki sangat [uas, karena tidak terikat

pada batasan-batasan terminis hukum (tegat term)
, mereka berbincang tanpa permusuhan dan emosi, sehingga tidak

menaikan tensi ( Yahya Harahap, 1997\
Apa yang dikemukan oteh Yahya Harahap tersebut, datam"sistem

masyarakat kita dikenal dengan sebutan " musyawarah" . Oteh karena itu
prinsip penyetesaian konftik melatui arbitrase, mediasi, negosiasi dan
konsitiasi; pada dasarnya sama dengan prinsip musyawarah yang sudah
lama berakar datam masyarakat kita.
Untuk berhasitnya usaha untuk mencapai suatu kesepakatan (kompromi)

metatui musyawarah, harus ditakukan berdasarkan pada landasan
fitosofis sebagai berikut:

a) mau mendengarkan dan mengakui kebaikan orang [ain, serta
mengakui kesatahan dan kejelekan diri sendiri

b) berunding secara kooperatif, mencari penyetesaian konftik
bisnis,merupakan penyetesaian terbaik menjatin hubungan masa
depan;

c) para pihak pating tahu dan memahami apa yang adit dan tayak bagi
mereka, dan oteh karena itu penyetesaian yang dianggap adit'oteh
pihak [ain, betum tentu dapat mereka terima (Yahya Harahap, 19971

Oteh karena itu ada berapa prinsip yang harus dipegang datam proses

Penyelesaian Konftik Atternatif, yaitu:
1. Berorientasi ke masa depan, dengan meninggatkan masa [atu

2. Tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar
3..Tidak menentukan siapa yang katah dan siapa yang menang
4. Kesepakatan yang menguntungkan kedua betah pihak

3.2. Penyelesaian Konftik Alternatif di bidang Hukum Publik

Penyetesaian Konftik Atternatif di bidang Hukum Pubtik, di luar
negeri tetah dikembangkan berbagai modet, seperi di Qerancis, Denmark,
Jepang dan Korea. Di lndonesia sendiri penyetesaian konftik di bidang
Hukum Publik, ditakukan metatui Peraditan Tata Usaha Negara, disamping
beberapa Peraditan Administrasi yang masih diakui keberadaannya,
seperti P4PlP4D, BAPEK, BPSP yang sekarang sudah diubah fungsinya
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menjadi pengadilan Pajak. Konftik yang diperiksa dan diputus oteh badan-

badang tersebut di atas, antara [ain adatah konftik antara
badan/pejabat Tata Usaha Negara dan warga masyarakatl badan

hukumtainnya.
Khusus mengenai Konftik Antar Daerah yaitu konftik antara sesama

badln pemerintahan, baik secara vertikal, yaitu antara Provinsi dengan

Kabupaten/Kota atau sesama Provinsi, sampai sekarang be[um ada badan
yang menanganinya. Datam hat ini Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak
bisa menanganinya, karena Peraditan Tata Usaha Negara hanya

berwenang mengaditi konftik antara badan/pejabat Tata Usaha Negara

dengan warga masyarakat/ badan hukum [ainnya. Padahal Konftik Antar
Daerah sama hatnya dengan konftik di bidang bisnis, membutuhkan
penyetesaian cepat, karena penyetesaian yang bertarut-tarut bisa
menimbutkan dampak yang bisa merugikan masyarakat dan daerah
sendiri.

Pengaturan mengenai Penyetesaian Konflik Antar Daerah, diatur
secara sumir datam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
metatui Pasa[ 89 yang berbunyi:
(1) Persetisihan antar daerah disetesaikan oteh Pemerintah melatui

musyawarah;
(2) . Apabita datam penyetesaian persetisihan antar Daerah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdapat satah satu pihak yang tidak
menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan
kepada Mahkamah Agung. .

Pasal-pasa[ tersebut di atas tidak menjetaskan badan mana yang
akan memfasititasi petaksanaan musyawarah, dan bagaimana puta
mekanisme dan cara penyetesaiannya. Tetapi setidak-tidaknya pasal ini
telah memberi dasar hukum penyetesaian Konflik Antar Daerah, melalui
penyetesaian konftik atternatif se-perti arbitrase, mediasi, negosiasi dan
konsitiasi yang juga menggunakan musyawarah datam usaha pencaparan
suatu kompromi (kesepakatan) sebagaimana tetah dikemukakan
sebetumnya. Atau setidak-tidaknya prinsip-prinsip yang dikenat pada cara-
cara Fenyetesaian Konftik Atternatif, dapat diadopsi oteh suatu lembaga
yang diberi wewenang untuk menyetesaikan Konftik otonomi Daerah. Hat
ini dapat ditakukan mengingat konftik di bidang Hukum Privat dedngan
konftik di bidang Hukum Pubtik, terutama Konftik otonomi Daerah, tidak
terdapat perbedaan yang bersifat prinsipit. Perbedaannya hapya tertetak
pada hukum yang berlaku, yaitu hukum pubtik (Hukum Tata
NegaralHukum Administrasi Negara), dan pihak-pihak yang berkonftik,
yaitu sesama badan pemerintahan, seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota.
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Untuk membedakan konftik di bidang Hukum Privat dengan konftik
di bidang Hukum Pubtik. Di bawah ini dikemukakan beberapa karakteristik
ko;rftik di bidang Hukum Pubtik yaitu:
1. Penyetesaian konftik di bidang Hukum Pubtik, bersifat mutti

approach, artinya bagaimana cara penyetesaian masatah, bagaimana
meyakinkan para pihak agar dapat menerima fakta (informasi) yang

tetah dikumputkan, menyepakati secara bersama-sama mdtatui
diskusi, menentukan waktu dan tempat diskusi.

2. Para pihak yang berada pada posisi konftik di bidang pubtik adatah
organisasi atau ketompok masyarakat bukan individuat. Pada tahapan
ini untuk memitih Penyetesaian Konftik Atternatif, harus ada
kesepakatan antara pihak yang berkonftik, tertebih dahutu secara
internat organisasi (ketompok masyarakat) yang berkonftik menen-
tukan tertebih dahutu waktu dan ha[-hat penting yang akan dibi-
carakan.

3. Penyelesaian Konftik Alternatif di bidang Hukum Pubtik setatu meti-
batkan Pemerintah, LSM, Lembaga Adat, dengan harapan mereka
akan dapat menemukan suatu cara "management conftict"

4. Ha[-ha[ yang menjadi isu konftik, harus untuk kepentingan pubtik
Konftik Antar Daerah adatah termasuk satah satu jenis konftik di

bidang Hukum Pubtik, sehingga juga memitiki karakteristik sebagaimana
dikemukakan di atas.

Di luar negeri tetah dikenal beberapa model penyetesaian konftik di
bidang Hukum Pubtik dalam bentuk Penyetesaian Konftik Alternatif (non

titigasi), seper-ti di Perancis, Denmar, Jepang dan Korea. Di Denmark
ciikenat Badan Arbitrase Copenhagen, yang tidak hanya berwenang
menyetesaikan konflik dibidang Hukum Privat, tetapi juga berwenang
menyetesaikan konftik di bidang Hukum Pubtik. Di beberapa Negara
Amerika Latin, seperti Peru, Cotumbia dan Sudan di Afrika, tetah
mengenal puta modet Penyetesaian Konftik Atternatif di bidang Hukum
Pubtik

Dari beberapa yang tetah dikemukakan di atas dapat ditarik suatu
kesimputan, bahwa Penyetesaian Konftik Antar Daerah, dapat juga
dilakukan metatui model Penyelesaian Konftik Atternatif, seperti
arbitrase, konsitiasi dan mediasi. Hat ini dimungkinkan mengingat
Penyetesaian Konftik Alternatif metaLui cara tersebut pada hakikatnya
juga menggunakan cara "musyawarah" untuk mencapai suatu kompromi
(kesepakatan), sama hatnya dengan apa yang dikehentaki oteh ketentuan
Pasal 89 ayat (1) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Apalagi tidak terdapat perbedaan yang prinsipit antara konftik di bidang
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