
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Dengan meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat 

terhadap suatu sistem penyelesaian sengketa yang 

cepat, efektif dan efisien, mediasi telah menjadi solusi 

yang tepat sejalan dengan laju perkembangan sosial, 

budaya dan perekonomian di Indonesia.  

Center for Alternative Dispute Resolution and 

Empowerment (CARE) dan EOS Consultants 

bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN), 

dalam upaya untuk menyiapkan mediator-mediator yang 

kompeten, akan menyelenggarakan Pelatihan Mediasi 

berstandar internasional dengan durasi 40 jam. Materi 

pelatihan mengacu kepada silabus Pelatihan Mediasi 40 

jam Mahkamah Agung RI.  

Pelatihan ini akan meliputi teori dan praktek mediasi, 

dengan memberikan penekanan pada studi kasus dalam 

bentuk simulasi kelompok yang dipandu oleh mediator. 

Pelatihan ini akan sangat berguna bagi individu yang 

terlibat dalam proses sengketa baik sebagai pihak yang 

bersengketa, penasehat, ataupun penengah (mediator), 

seperti praktisi-praktisi yang bergerak di bidang SDM, 

hukum bisnis, perbankan, asuransi, konstruksi dan pihak-

pihak lain yang tertarik untuk memperdalam pemahaman 

dalam bidang negosiasi dan mediasi. Pelatihan ini juga 

sangat bermanfaat bagi perusahaan yang berkeinginan 

untuk mengendalikan konflik di dalam dan di luar 

organisasinya.  

 

Tujuan 

• Memahami penyebab konflik dan menerapkan 
langkah-langkah penangangan yang tepat 

• Membahas berbagai bentuk negosiasi dan peran 
mediator 

• Memahami penerapan berbagai model dan 
proses mediasi 

• Meningkatkan keahlian agar menjadi mediator 
yang kompeten 

• Mempraktekkan pemahaman dan keahlian ke 
dalam berbagai bentuk simulasi mediasi  

 

Instruktur  

1. Prof. Dr. Rizal Syarief (Guru Besar IPB, Certified 
Mediator dari Arizona University, USA) 

2. Prof. Dr. Sumardjo, MS (Kepala CARE IPB, 
Certified Mediator dari Putrajaya Mediation 
Center, Malaysia) 

3. Tim instruktur dari Mahkamah Agung RI dan 
PMN yang telah berpengalaman dalam mediasi 
baik pada tingkat nasional maupun international. 

 

Tempat dan Waktu 

Tempat  : Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 

Durasi  : 40 jam; 6 hari (Senin-Sabtu)  

Waktu   :  2 – 7 April 2018 

 

Metode 

• Tutorial & diskusi interaktif 
• Studi Kasus,  
• Simulasi dan Praktek 

 

Materi Pelatihan  

1. Konflik 
Hal yang dipelajari dalam sesi ini adalah: 
- Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 
- Teknik analisa konflik 

2. Negosiasi 
Mempelajari teknik, kecakapan dan strategi negosiasi 

3. Mediasi 
Mempelajari dan memahami tahapan mediasi 
terutama mediasi facilitative yang menekankan bentuk 
penyelesaian yang berasal dari para pihak yang 
bersengketa. 

 
 

 

Program Pelatihan 5 hari dan  

1 hari Ujian Sertifikasi 

 

 

 
Contact Person: 
Noor, HP. 0818135019  
Adi, HP. 08128546373  
Phone/Fax: 0251-8313384 

Email:  care@apps.ipb.ac.id  



4. Mediator Skill 

Fokus dalam materi ini adalah kecakapan/keahlian 
dasar dalam: 
- Menjadi pendengar aktif dan mengidentifikassi 

permasalahan 
- Menggali permasalahan dengan cara 

mengajukan pertamyaan dengan benar dan 
tepat waktu 

- Reframing (menyusun ulang kalimat menjadi 
konstuktif) 

- Menyiapkan rangkuman 
- Menangani pihak-pihak yang tidak memiliki 

wewenang cukup 
- Menghadapi pihak bersikeras dan emosi 
- Menangani lebih dari dua pihak (multi-parties) 

5. Simulasi 
Tujuan kegiatan ini adalah pengembangan kecakapan 
peserta melalui partisipasinya dalam berbagai bentuk 
simulasi. Para peserta akan diberikan kesempatan 
menjadi pihak yang bersengketa dan menjadi 
mediator. Sesi simulasi akan dilakukan sebanyak 7 
kali. 

6. Masalah Kritis dan Ujian 
Sesi ini diagendakan pada hari terakhir program 
pelatihan, dimana akan dilakukan pembahasan 
mendalam menngenai masalah-masalah kritis. 
Pelatihan ditutup dengan ujian tertulis bagi peserta 
yang memenuhi syarat kehadiran yang telah 
ditentukan. 

7. Sertifikat Mediator (opsional) 
Peserta yang telah mendapatkan Sertifikat Kehadiran 
Pelatihan, dapat melanjutkan untuk mengikuti ujian 
simulasi mediasi. Bila peserta lulus melalui ujian ini, 
maka peserta akan memperoleh Sertifikat Mediator 
dari Pusat Mediasi Nasional.  

  
 
 
 
 

Biaya dan Syarat Peserta 
1. Biaya Pendaftaran Rp. 8.500.000, ditransfer ke 

Rekening BNI No. 0003902744 a.n. PT EOS 
CONSULTANTS 

2. Biaya di atas tidak termasuk penginapan/hotel. 
3. Biaya di atas belum termasuk pajak. 
4. Pendaftaran dan pembayaran via transfer/tunai. 

dilakukan selambat-lambatnya satu minggu 
sebelum acara. 

5. Pendaftaran tanpa disertai bukti pembayaran 
dianggap belum mengikat. 

6. Kehadiran peserta adalah 40 jam atau 100 %. 
7. Pelatihan akan dilaksanakan dengan minimum 

peserta 15 orang. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARE IPB adalah pusat penelitian di bawah LPPM IPB  
yang dibentuk berdasarkan SK Rektor IPB, memiliki 
mandat penelitian, pelatihan dan pendampingan, 
khususnya di bidang resolusi konflik, regulasi, 
pemberdayaan dan CSR. Profil lengkap dapat dibuka di 
http://care.ipb.ac.id 
 

PENDAFTARAN PELATIHAN MEDIASI 

Kepada  : Panitia Pelatihan Mediasi 

Fax No.  : 0251-8313384 

Email  : care@apps.ipb.ac.id 

Lampiran : Bukti Transfer Pembayaran 

Nama  : 

Institusi  : 

Kota  : 

Telp  : 

Fax  : 

HP  :     

Email  : 

Mohon agar dapat diikutsertakan sebagai peserta 

Pelatihan Mediasi pada tanggal ..................……. 

Untuk itu kami telah memahami semua ketentuan 

pelatihan dan  telah mentransfer biaya pelatihan 

sebagaimana terlampir. 

................................. 2018 

Hormat Kami 

 

(………………………..) 

 

PUSAT MEDIASI NASIONAL (PMN). PMN adalah 
sebuah lembaga independen dan nirlaba yang diresmikan 
oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian pada tanggal 4 September 2003. 
PMN merupakan salah satu pendiri Asian Mediation 
Association yang beranggotakan 6 lembaga mediasi yang 
mewakili Singapura, India, Filipina, Malaysia, Indonesia 
dan Hong Kong. Profil lengkap: http://pmn.or.id/pmn/ 

EOS Consultants adalah konsultan di bidang 

pengelolaan lingkungan, sosial, dan sumberdaya alam 

yang didirikan tahun 1998.Lembaga ini berdiri untuk 

membantu mengimplementasikan konsep pembangunan 

berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan di Indonesia. Profil lengkap: www.eos.co.id. 

http://care.ipb.ac.id/
http://pmn.or.id/pmn/
http://www.eos.co.id/

