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BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan seiring dengan 

laju perekonomian dunia yang semakin terbuka sesuai dengan arah perdagangan 

bebas (free trade). Sistem perekonomian dunia yang diistilahkan dengan 

globalisasi, membuka kesempatan bagi setiap negara untuk turut serta dalam 

sistem tersebut.  

Sistem perekonomian dunia tersebut mempengaruhi berkembang sistem 

teknologi, sebagai pendukung kelancaran berkompetisi terhadap usaha pebisnis, 

karena memudahkan komunikasi, dan/atau mengakses data yang berhubungan 

dengan perekonomian global tersebut.  

Perkembangan globalisasi ekonomi dunia tersebut, mau tidak mau memaksa 

Indonesia sebagai negara berkembang untuk turut meratifikasi perjanjian-

perjanjian melalui konvensi-konvensi multilateral seperti “Convention On the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York 

Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan 

Arbitrase Luar Negeri, “Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara 

Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau sebagai ratifikasi 

atas “International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between 

States and Nationals of Other States”, konsekuensinya negara Indonesia terikat 

dengan komitmen terhadap perkembangan hukum secara global.  

Dunia bisnis selalu berkembang secara dinamis dan kompetitif secara ketat, 

maka keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang melandasi 
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lahirnya perjanjian-perjanjian “contractual concepts” dan “binding commitments” 

itu sendiri1, hal itulah dapat dijadikan sebagai tanda terjadinya hubungan hukum 

perdata yang menimbulkan kepercayaan (trust) dan kepastian hukum bagi 

keduanya, inilah yang disebut dengan istilah hubungan hukum bisnis. Hubungan 

hukum bisnis dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu kemungkinan munculnya 

benturan antara hak dan kewajiban dalam hubungan bisnis yang mereka lakukan.  

Perkembangan hubungan hukum bisnis yang terjadi, dapat mewarnai 

berbagai bentuk transaksi perdagangan, dari mulai yang bersifat nasional maupun 

yang bersifat transnasional, dari mulai bentuk barang dan komoditi, hingga dalam 

bentuk jasa, yang kesemuanya didasarkan pada kontrak dan/atau transaksi 

perdagangan lainnya.2  

Perdagangan internasional, secara umum berkembang ke arah perdagangan 

yang dinamis, bebas, dan terbuka. Transaksi perdagangan internasional, sudah 

dapat dipastikan akan melibatkan kepentingan lebih dari satu sistem hukum 

nasional,3 dengan berbagai sumber hukum perdagangan yakni hukum perdata 

internasional dan bersifat hukum perdata nasional.  

Keterlibatan berbagai sistem hukum tersebut, kemudian tidak jarang dapat 

menimbulkan konflik di antara para pebisnis, maka untuk melindungi kepentingan 

hukum dan mengakomodir berbagai sistem hukum yang akan dan dapat 

diberlakukan kepada para pelaku bisnis tentunya perlu adanya harmonisasi tata 

aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

                                                 
1  Ibid., hlm. 7 
2 William F. Fox, International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving 

Disputes, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1998, hlm. 1. 
3  Gunawan Widjaja, dan Yani Ahmad, Hukum Arbitrase: Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2000. hlm. 5. 
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Perubahan aturan hukum dalam ranah perdata merupakan konsekuensi dari 

munculnya berbagai bentuk perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi, yang bersifat 

nasional maupun bersifat internasional, yakni baik yang berbentuk perjanjian 

privat (antara individu dengan individu), perjanjian individu dengan negara, atau 

bahkan perjanjian antara negara dengan negara.   

Perkembangan hukum materiil tidak akan berfungsi sepenuhnya untuk 

melindungi kepentingan para pelaku usaha, apabila tidak diikuti oleh perubahan 

dan pengembangan hukum formil yang ada pada saat ini. Karena fungsi hukum 

formil menurut Sudikno Mertokusumo, adalah untuk mempertahankan hukum 

materiil melalui prantara hakim (konvensional),4 atau lembaga lain dan/atau pihak 

ketiga, ketika timbul konflik diantara mereka, atau dapat diartikan sebagai “Aturan 

Hukum yang memuat tentang bagaimana untuk mempertahankan hukum materiil  

melalui prosedur penyelesaian sengketa”.  

Pada umumnya dalam hubungan bisnis, kata sepakat menjadi syarat utama 

yang harus dipenuhi oleh para pihak, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, lazim 

diistilahkan dengan kontrak bisnis, sebagai landasan adanya hubungan bisnis 

diberbagai transaksi perdagangan.  

Pada asasnya kontrak bisnis dibuat dengan itikad baik (Goodwill 

Agreement),5 dengan memenuhi syarat formil dan materiil yang terkandung dalam 

Pasal 1320 KUHPdt., yang selanjutnya kontrak tersebut menjadi undang-undang 

bagi mereka yang terikat dalam kontrak bisnis tersebut. Untuk itu, dalam 

                                                 
4   Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 1 
5  Ridwan Kaerandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cet. 1, Program Pascasarjana FH UI, 2003, hlm. 

128-129 
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menjalankan bisnisnya, mereka (para pihak) harus tunduk dan patuh terhadap 

segala sesuatu hal yang telah disepakati dalam kontrak bisnis tersebut.  

Keberadaan asas itikad baik, dalam praktiknya merupakan suatu kewajiban 

yang fundamental dan mengikat para pihak, hal tersebut ada ketika mereka hendak 

membuat kontrak dalam transaksi bisnisnya.  

Asas “itikad baik” menjadi penting, dalam melandasi lahirnya kontrak bisnis 

diberbagai sistem hukum perdata di dunia. Sifat abstrak asas itikad baik dalam 

praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, yang dapat memicu timbulnya 

konflik akibat perbedaan penafsiran. Berbagai pengertian atau penafsiran tersebut 

tergantung dari sudut pandang masing-masing (para pelaku usaha dan sistem 

hukum yang berlaku). Misalnya didasarkan pada: waktu, tempat, dan siapa orang 

yang menafsirkannya (penegak hukum atau bukan), untuk itu diperlukan adanya 

penjelasan terhadap asas itikad baik tersebut, agar tidak terjadi konflik. 

Pada umumnya kontrak bisnis dibuat, selain memuat ketentuan-ketentuan 

secara materiil (hak dan kewajiban) yang telah disepakati, juga memuat ketentuan 

formil sebagai klausula yang bersifat accessoir, atau merupakan bentuk upaya 

antisipasi apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis yang 

disepakatinya tadi. Ketentuan formil tersebut bertujuan untuk melindungi 

kepentingan para pihak dari tindakan atau perbuatan pengingkaran dari isi kontrak 

bisnis tersebut. 

Sejauh ini hubungan bisnis telah menimbulkan saling ketergantungan 

(interdependensi) satu sama lainnya, juga dapat menumbuhkan kehidupan bersama 

(ko-eksistensi) sebagai masyarakat dunia.6 

                                                 
6  Henry Campbell Black, “Black Law Dictionary”, Fifth Edition, 1979, hlm. 1341; yang menyatakan bahwa: 

“Transaction. Act of transacting or conducting any businees; negotiation, management; proceeding, that which 
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Secara praktik, dalam kontrak bisnis skala perdagangan internasional, para 

pihak yang terkait menghendaki kontrak bisnisnya dibuat berdasarkan kesepakatan 

yang tunduk pada sistem hukum negara yang lebih maju7. Kondisi ini dapat 

menimbulkan konflik di antara mereka, karena pada dasarnya setiap negara 

memiliki sistem hukumnya masing-masing. 

Tindakan mengharmonisasikan peraturan secara general (umum) sangat 

diperlukan, sebagai upaya penanggulangan terhadap sengketa bisnis yang mungkin 

akan timbul,8 sekaligus sebagai upaya untuk melindungi kepentingan para pelaku 

bisnis yang sifatnya transnasional.  

Kontrak bisnis, dalam pelaksanaanya terkadang masih timbul persoalan yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran, baik dari isi kontrak bisnis yang 

telah mereka sepakati, juga adanya perbedaan sistem hukum nasional masing-

masing. Konflik pun berujung sengketa, yang tentunya perlu segera diselesaikan, 

agar tidak berkepanjangan, yang akan mengganggu perekonomian mereka atau 

perekonomian bangsa. 

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa di Indonesia, dapat dilakukan melalui 

sebuah badan peradilan yang biasa disebut dengan lembaga konvensional.  Oleh 

karena lembaga konvensional dianggap kurang memberikan kepastian hukum, 

bertele-tele dan bersifat prosedural, maka para pelaku bisnis mulai mencari 

alternatif lain untuk menyelesaikan sengketanya. 

Alternatif lain tersebut diharapkan dapat menyelesaikan sengketanya dengan 

efektif dan efisien, mengingat pesatnya perkembangan ekonomi saat ini.  Menurut 

                                                                                                                                               
is done; an affair. It may involve selling, leasing, borrowing, mortgaging or  lending. Something which has 
taken place,, whereby a cause of action has arisen. 

7   Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit.., hlm. 5-6. 
8   William F. Fox, Op.Cit.., hlm. 2. 
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Munir Fuady alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, tersebut 

dapat memberikan solusi penyelesaian sengketa bisnis saat ini dan yang akan 

datang.9 Untuk itu, hukum formil menjadi sangat penting sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap para pelaku bisnis.  

Dalam merealisasikan tuntutan para pelaku bisnis tersebut, Indonesia telah 

membentuk Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai hukum formil 

yang mengatur tentang model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang 

diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui mekanisme Negosiasi, Mediasi, 

Konsiliasi, dan Arbitrase. 

Menurut William F. Fox, dengan cara berdamai akan lebih cepat dan 

sederhana dibandingkan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan yang 

prosesnya adversarial cenderung normatif-prosedural sehingga berlarut-larut. 

Belum lagi tentang pengetahuan hakim yang bersifat general (umum), yang tidak 

jarang dapat menimbulkan masalah baru.10 Oleh sebab itulah proses penyelesaian 

sengketa melalui peradilan (litigasi) malah dianggap tidak menguntungkan dan 

tidak efektif bagi para pihak. Namun hal tersebut bukan berarti keberadaan 

peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak lagi dibutuhkan.  

Berkaitan dengan hal itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pengadilan 

bukan lagi merupakan “arena keadilan”, melainkan menjadi “arena para gladiator 

hukum”, seperti advokat, hakim dan jaksa.11 Hal ini sejalan dengan adagium “dia 

akan kehilangan seekor lembu, hanya untuk memperkarakan seekor domba”, para 

                                                 
9  Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm. 311. 
10   William F. Fox, Op., Cit. hlm. 16. 
11   Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir , Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 14. 
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pelaku usaha menganggap proses peradilan menimbulkan kerugian bagi para 

pelaku bisnis, ditambah lagi putusannya yang bersifat menang kalah (win lose).  

Menurut Suyud Margono, untuk memenuhi tuntutan para pelaku bisnis perlu 

dibuatkan suatu lembaga yang memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan 

sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya murah (quic and lower in time, 

simple, and money to the parties).12  

Di Amerika Serikat dan di Eropa, lembaga yang demikian telah 

dikembangkan, yang dikenal dengan istilah lembaga Alternatif Dispute Resolution 

(ADR) yang meliputi Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase.13  

ADR sebagai instrumen hukum formil, merupakan pilihan cara penyelesaian 

sengketa yang telah berkembang menjadi suatu kecenderungan dalam masyarakat 

madani (civil society), di mana setiap pihak perlu menyelesaikan masalahnya 

dengan caranya sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup 

dimasyarakat. 

Sesungguhnya di Indonesia, ADR telah ada sejak penjajahan Belanda (tahun 

1849), yang diatur dalam Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv), artinya 

jauh sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi (ordinary 

court) berlaku bagi penduduk asli Indonesia, sedangkan penyelesaian sengketa 

secara damai di Indonesia telah diterapkan pada setiap penyelesaian sengketa baik 

pidana maupun perdata, karena hal itu merupakan cerminan dari dasar falsafah 

negara Indonesia, yaitu yang tercermin dalam Sila ke-4 dari Pancasila, yakni 

                                                 
12  Suyud Margono, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Galia Indonesia, Bogor Selatan, 

2004, hlm. 13. 
13   Wahyu  Nugroho, Makalah Penggunaan  Mediasi  dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, News-letter No. 21, 

Juni 1995 
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sebagai cerminan nilai-nilai budaya hukum Indonesia, dikenal dengan istilah 

“proses musyawarah untuk mufakat”,  sebagai cerminan nilai-nilai budaya bangsa. 

Proses musyawarah untuk mufakat, dianggap sebagai cara penyelesaian 

sengketa yang efektif dan efisien, dahulu hal tersebut dituangkan secara tegas 

dalam HIR dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Jo. Undang-Undang No. 35 

Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni mengatur tentang 

badan arbitrase, sebagai cara penyelesaian sengketa di luar peradilan.   

Maka dapat disimpulkan, bahwa dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia 

dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, pertama melalui peradilan (litigasi), dan 

yang kedua dapat diselesaikan dengan cara damai di luar pengadilan (non litigasi), 

kemudian dalam perkembangannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

secara tegas kembali diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, 

yakni diatur dalam Bab XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 

sebagaimana di atur dalam Pasal 58 menyebutkan : 

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui 
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.  
 

Kemudian Pasal 59 mengatur tentang:  

Ayat (1)  Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa.  

Ayat (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat 
para pihak.  

Ayat (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan 
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu 
pihak yang bersengketa. 

 
Selanjutnya Pasal 60 mengatur tentang : 
 

Ayat (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

Ayat (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.  
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Ayat (3)   Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan 
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. 

 
Kemudian dalam Pasal 61 mengatur tentang: 

“Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang”. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian sengketa secara 

damai dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam  Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009, memberikan pengakuan secara tegas terhadap 

keberadaan penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan maupun di 

luar pengadilan. Kedua mekanisme tersebut, dalam praktiknya dapat diistilahkan 

sebagai : penyelesaian sengketa melalui peradilan disebut dengan litigasi, dan 

proses penyelesaian sengketa secara damai, atau penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan diistilahkan non litigasi.    

Diadopsinya model ADR, yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa 

tersebut, kemudian diadopsi Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, disebabkan adanya kecocokan filosofi dengan nilai-nilai budaya 

hukum dan Pancasila. Di Indonesia, kemudian model ini dilegitimasi melalui 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), diharapkan dapat dijadikan sebagai hukum 

formil yang berlaku pada saat ini. 

Namun, sebagai hukum formil keberadaan Undang-Undang Arbitrase 

seharusnya dapat dijadikan landasan hukum untuk mempertahankan hukum 

materiil, bilamana dilanggar oleh salah satu pihak, tetapi dalam prakteknya tidak 

demikian, bahkan dapat menimbulkan masalah baru.   
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Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa:  

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa. 

 
Kemudian dalam ayat (10) dikatakan bahwa : 

 
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan 
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

 
Berdasarkan kedua ayat tersebut seolah-olah adanya pemisahan antara 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi apabila menyimak BAB II 

tentang “Alternatif Penyelesaian Sengketa” Undang-Undang Arbitrase Pasal 6 ayat 

(9) dalam menyebutkan bahwa ”Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai .... 

usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc”. Pasal 

tersebut menjelaskan, bahwa lembaga arbitrase termasuk dalam mekanisme 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

baik Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli merupakan 

pilihan cara atau prosedur untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.  

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Arbitrase, untuk dapat memilih cara pernyelesaian sengketa di luar pengadilan 

diperlukan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam kertas (perjanjian). Secara 

teori disebut perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase.  

Dalam Undang-Undang Arbitrase ini disebut dengan ”perjanjian arbitrase”. 

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan pada prinsipnya ”perjanjian arbitrase” adalah  

”suatu kesepakatan para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa baik sebelum timbul 
sengketa maupun sesudah timbul sengketa melalui arbitrase, yang berupa klausula arbitrase”,  

 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa kontrak bisnis menjadi dasar 

lahirnya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, oleh karenanya bersifat 

accessoir.  
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Berbagai penelitian para sarjana hukum, mengatakan bahwa model 

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase 

tersebut dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi para pihak, oleh 

karenanya menurut Humas Kadin Indonesia (HKI) menyarankan, bahwa disetiap 

kontrak, perlu disertakan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat 

secara tertulis, tentang pilihan forum dan pilihan hukum dalam menyelesaikan 

sengketa kedua belah pihak, berdasarkan kesepakatan bersama akan diselesaikan 

oleh mereka sendiri dengan bantuan pihak ketiga (arbiter) dalam forum arbitrase 

institusional atau ad hoc.  

Namun demikian, peneliti kurang sependapat terhadap hasil penelitian para 

sarjana hukum tersebut, karena menurut pandangan peneliti pada praktiknya tidak 

demikian. Begitu pula, peneliti tidak sependapat dengan anjuran Humas Kadin: “di 

setiap kontrak perlu disertakan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase”, karena 

bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang menyebutkan inisiatif 

berperkara diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Alasan lainnya adalah 

sepanjang Undang-Undang Arbitrase sebagai hukum formilnya masih demikian 

justru dapat menimbulkan persoalan baru, antara lain adanya dualisme 

kewenangan.   

Ketidaksempurnaan Undang-Undang Arbitrase dapat terlihat adanya 

keterlibatan Pengadilan Negeri yang masih dominan, hal itu tercermin dalam Pasal 

1 ayat (7), Pasal 6 ayat (7), Pasal 13 ayat (1 dan 2), Pasal 14 ayat (3 dan 4), Pasal 

15 ayat (4 dan 5), yang kontradiktif dengan Pasal 19 ayat (4), Pasal 24 ayat (1 dan 

2). Selain itu keterlibatan Pengadilan juga nampak dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 

59 ayat (1), dan dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 72, sehingga dikawatirkan 
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tidak adaptif, selain itu juga menurut pendapat peneliti Undang-Undang Arbitrase 

tidak dapat di jadikan sebagai hukum formil yang bersifat umum (general) bagi 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

Dapat disinyalir, dari judul undang-undangnya saja sudah kurang tepat, 

sebab kata “dan” menunjukkan adanya keseimbangan muatan substansi, tetapi 

kenyataannya “Alternatif Penyelesaian Sengketa” hanya diatur dalam satu Bab, 

yaitu BAB II dan hanya memuat satu pasal saja, yaitu Pasal 6 ayat (1-9), dan tidak 

dilengkapi dengan tata cara atau prosedur, baik dalam isi pasalnya maupun dalam 

penjelasannya lebih lanjut.   

Apabila dicermati dari mulai Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase 

hingga pasal-pasal yang lainnya keterlibatan “Pengadilan Negeri” nampak 

mendominasi, padahal perkembangan dunia ekonomi sekarang tidak menghendaki 

sengketanya diselesaikan melalui pengadilan, untuk itu diperlukan pemecahan 

lebih lanjut. 

Kemudian apabila menyimak isi Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Arbitrase, 

yang menyebutkan: 

“hasil kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis, bersifat final dan 
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di 
Pengadilan Negeri setelah ditandatangi para pihak”.  

 
Dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

bagaimana tata cara atau prosedurnya, tentang kekuatan hukumnya dan tujuan dari 

pendaftaran tersebut, akibatnya membuat para pencari keadilan kebingungan, 

karena tidak terjamin kepastiannya, oleh karenanya rawan terhadap timbulnya 

sengketa baru.   

Selanjutnya Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase menyebutkan 

“perjanjian arbitrase tidak akan berakhir, meskipun perjanjian pokoknya telah 



13 
 

berakhir atau batal”, hal ini dapat membingungkan, serta memberikan peluang 

adanya multitafsir, karena menurut pendapat Rachmadi Usman bahwa sifat 

klausula atau perjanjian arbitrase merupakan perjanjian accessoir,14 dengan 

demikian bagaimana mungkin “perjanjian pokoknya telah berakhir atau batal”, 

sedangkan klausula arbitrasenya “tidak akan berakhir”. Hal yang semacam inilah 

dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaku usaha yang hendak 

menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase yang mengatur tentang Syarat 

Pengangkatan Arbiter yang menyebutkan “berumur paling rendah 35 tahun dan 

memiliki pengalaman dibidangnya paling sedikit 15 tahun”. Secara logika 

mungkinkah usia 20 tahun telah memiliki keahlian dibidang perdagangan atau 

fokus dalam bidang perkonomian atau bahkan menjadi praktisi hukum, artinya 

suatu hal yang sangat tidak sangat tidak memungkinkan.  

Selanjutnya tentang Hukum Acaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 27-51 

Undang-Undang Arbitrase, menurut pendapat peneliti tidak berbeda dengan proses 

beracara di Pengadilan yaitu mengacu kepada Hukum Acara Perdata pada 

umumnya, meskipun Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase menentukan 

lain.  

Pasal 54 Undang-Undang Arbitrase yang menyebutkan bahwa Putusan 

Arbitrase memuat: Kepala Putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, surat yang memuat irah-irah demikian 

maka keberadaannya disamakan dengan putusan pengadilan, artinya telah 

mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun berbeda dengan Putusan Arbitrase yang 

                                                 
14 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 

hlm. 120. 
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notabene telah memuat irah-irah tersebut, tetapi untuk mendapatkan kekuatan 

eksekutorial harus memenuhi Pasal 59 yang menyatakan “Putusan Arbitrase 

diserahkan dan didaftarkan ..... kepada Panitera Pengadilan Negeri” untuk 

mendapatkan kekuatan eksekutorial, lantas apa bedanya dengan negosiasi dan 

mediasi yang di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase. 

Selanjutnya dalam Pasal 60 diatur tentang “Putusan Arbitrase bersifat final 

and binding”, namun dalam BAB VII, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 

mengatur tentang “Pembatalan Putusan Arbitrase” yang salah satu alasannya 

“adanya tipu muslihat” artinya perlu pembuktian secara pidana, selanjutnya Pasal 

71 Undang-Undang Arbitrase memuat batasan dalam pengajuan pembatalan 

putusan arbitrase yaitu 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran, suatu hal 

yang kontrofersial antara batasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dengan 

proses pidana yang akan menyatakan telah terjadi tindak pidana penipuan.   

Berbagai sengketa bisnis yang terjadi, di mana dalam kontrak bisnisnya telah 

memuat ketentuan sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) 

Undang-Undang Arbitrase yakni merupakan kewenangan absolut dari 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dituangkan dalam perjanjian pokok 

(kontrak bisnis) yang disebut dengan Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase).  

Artinya bahwa, pada prinsipnya “Pengadilan Negeri tidak berwenang dan 

harus menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara atau 

sengketa yang sejak semula telah terikat Perjanjian Arbitrase” atas dasar Pasal 136 

HIR, yakni “hakim secara ex-officio wajib menolak untuk memeriksa dan 

mengadili perkara yang diajukan, karena bukan merupakan kewenangan absolut 

Pengadilan Negeri”.   
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Namun demikian, dalam praktiknya banyak perkara yang telah diputus oleh 

arbitrase, tetapi kemudian diajukan kembali ke pengadilan, kemudian oleh 

pengadilan diperiksa dan diputus oleh hakim, sebagaimana perkara biasa.  

Apabila revisi Undang-Undang Arbitrase tidak segera dilakuakan, akan 

menimbulkan berbagai pertanyaan mungkinkah Undang-Undang Arbitrase 

dijadikan landasan hukum formil bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan 

sengketa bisninya di luar pengadilan, sebagai tuntutan globalisasi ekonomi. Maka 

untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian guna 

mendapatkan gambaran menyeluruh, tentang apakah Undang-Undang Arbitrase 

dapat dijadikan landasan hukum formil bagi para pelaku bisnis, dalam mencari 

model penyelesaian sengketa di Indonesia.  

Dengan kata lain, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dapat 

menjadi pilihan utama (the first resort) sebagaimana yang dilakukan di negara-

negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris dan negara lainnya. Penelitian ini 

dituangkan dalam bentuk penelitian dalam penelitian yang berjudul “Alternative 

Dispute Resolution (ADR) Sebagai Model Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Formil” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, muncul suatu masalah yang mendasar, yaitu 

“Apakah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dapat dijadikan sebagai landasan hukum formil bagi 

penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan saat ini, sehingga dapat menjamin 

terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak (pelaku bisnis)”. 
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Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peranan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan 

dalam sengketa bisnis, pasca diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Model 

Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia ?  

2. Kendala-kendala hukum apakah yang dapat mempengaruhi keberlakuan 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi sengketa-sengketa bisnis saat ini? 

3. Apakah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dapat dijadikan sebagai landasan hukum formil bagi 

penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan saat ini dan yang akan datang 

agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan? 
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BAB II 

PEMETAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 1999 

TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 

 
A. Mengenal Karakteristik Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) 

 

Undang-Undang Arbitrase sebagai hukum formil memiliki karakteristik 

atau ciri khas tersendiri, yang membedakan dengan hukum perdata formil, oleh 

Sudikno Mertokusumo disebut dengan Hukum Acara Perdata peninggalan jaman 

Kolonial Belanda, yang hingga saat sekarang masih berlaku. Undang-Undang 

Arbitrase dibentuk karena adanya dorongan arus globalisasi ekonomi dunia, yang 

mau tidak mau berimbas pula kepada perekonomian Indonesia sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh Bank Dunia. Bangsa Indonesia sudah melakukan pembangunan 

yang gencar dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun selama 25 

tahun, 1 baik dalam sektor suasta dalam negeri maupun luar negeri, yang 

mengharuskan para pelaku usaha untuk turut serta dalam kancah ekonomi global. 

Jika tidak demikian, para pelaku usaha tersebut akan ketinggalan atau tertinggal 

dengan laju berkembangnya perekonomian saat ini.  

Berbeda halnya dengan Hukum Acara Perdata yang diberlakukan bagi 

seluruh rakyat Indonesia melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dart. No. 1 

Tahun 1951, dengan memberlakukan Het Herziene Indonesische Reglement 

(HIR) bagi orang Jawa dan Madura serta Rechtsreglement Buitengwesten (Rbg.) 

bagi orang luar Jawa dan Madura. Hukum Acara Perdata yang tercermin dalam 

                                                 
1    Membumikan Pasal 33 UUD‟45, dalam  http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm diposting 

tanggal 10 Juli 2010 

http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm
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HIR tersebut dari dulu hingga sekarang sama sekali tidak ada perubahan, 

meskipun sesungguhnya telah banyak tata cara yang baru yang pernah dan dapat 

diterapkan guna mempertahankan hukum materiil melalui atau dengan prantara 

hakim. Misalnya saja mekanisme Gugatan Class Action, Gugatan Legal Standing 

dan lain-lain, perkembangan terakhir adalan mengadopsi mekanisme mediasi 

dalam sistem hukum common law menjadi bagian dari proses beracara di dalam 

pengadilan, dengan tujuan untuk mencarikan jalan keluar bagi mereka yang 

berperkara dengan cara damai. 

Pasal 130 HIR sebenarnya telah mewajibkan hakim untuk mendamaikan 

para pihak yang bersengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang 

perkara keduanya belum diputus oleh hakim. Namun dalam perkembangan 

praktiknya, Pasal 130 HIR tidak mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak, 

karena dalam penerapannya tidak didukung sepenuhnya oleh para penegak hukum 

yang terlibat, begitu pula oleh para pihak.  

Maksudnya dalam menerapkan Pasal 130 HIR hanya bersifat formal 

legalistik, hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan sanksi bagi para penegak 

hukum, bagi para pihak, dan pula tidak mempengaruhi proses pemeriksaan 

perkarannya, sehingga sikap para penegak hukum kurang serius. Akibatnya tetap 

terjadi penumpukan perkara di dalam setiap tingkat peradilan. Kondisi demikian 

menjadi salah satu alasan keengganan para pencari keadilan untuk menyelesaikan 

sengketanya melalui pengadilan, selain alasan-alasan yang lainnya.  

Dalam menyelesaikan sengketa, negara telah menyediakan sarana 

penyelesaian sengketa melalui kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang 
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merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2  

Selain keempat Lingkungan Badan Peradilan tersebut, berdasarkan 

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui 

wasit”, meskipun tidak eksplisit mengatakan “Arbitrase”, tetapi hanya 

menyebutkan “Pengadilan yang lain” dan atau “Badan-badan Peradilan khusus 

di samping Badan-Badan Peradilan yang sudah ada”.  

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa 

dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni dapat diselesaikan di dalam maupun 

di luar pengadilan.  

Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, politik, dan 

perkembangan teknologi, serta perekonomian dunia, membawa dampak 

perubahan terhadap globalisasi hukum yang berlaku di Indonesia, baik terhadap 

perkembangan atau pembaharuan hukum materiil maupun hukum formilnya.  

Seiring dengan perkembangan masyarakat moderen dalam era globalisasi 

tersebut, yang membawa dampak globalisasi hukum membawa pula perubahan 

sistem hukum dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1970, yakni menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, 

kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. 

                                                 
2  Konsideran Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. 
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Pembaharuan sistem hukum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

yang menonjol adalah menghapuskan pemisahan tugas dan pengawasan hakim, 

yang disentralkan keseluruhannya di bawah satu atap, yaitu dari mulai 

pengawasan, pembinaan, pengembangan, termasuk didalamnya bidang 

administrasinya terpusat  di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.  

Pembaharuan yang signifikan adalah, berkaitan dengan telah lahirnya 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 “tidak lagi” 

memuat aturan tentang: “penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar 

perdamaian atau melalui wasit (arbitrase)”. Namun dalam perkembangannya  

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 kembali diubah, dengan Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kembali memuat 

aturan tentang “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” dalam Bab XII, yakni 

Pasal 58-61.   

Begitu juga Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, turut 

diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan belakangan diubah 

yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pembaharuan sistem hukum dalam kedua undang-undang di atas, 

sesungguhnya merupakan suatu bentuk kepedulian pemrintah, menyamakan 

kesempatan dan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, 

sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan hukum kongkrit. Artinya berdasarkan 
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aturan-aturan tersebut, setiap orang boleh memohon perlindungan melalui 

peradilan, terhadap adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh orang lain, 

sehingga bagi yang dilanggar haknya menjadi menanggung kerugian.  

Untuk itu badan peradilan yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi 

para pencari keadilan melalui hakim selaku pemutus, sehingga timbul kepastian, 

keadilan dan juga dapat bermanfaat bagi pencari keadilan tadi.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada umumnya yang dimaksud dengan 

peraturan hukum kongkrit adalah ketentuan yang bersifat umum tentang 

perilaku manusia dalam situasi tertentu.3 Ada tiga unsur terdapat 

dalamperaturan hukum kongkrit, yaitu: 

1. Peraturan hukum itu berhubungan dengan perilaku manusia, yang aktif maupun yang 
pasif. 

2. Peraturan hukum bersifat umum,  
3. Peraturan hukum bersifat preskriptif, yang berarti menentukan apa yang seharusnya, 

yang boleh atau yang dilarang untuk dilakukan, bukan sekedar menguraikan secara 
deskriptif.4 
 

Sementara itu, yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kaedah 

hukum dalam arti luas yang mempunyai sifat satu sama lainnya saling 

berhubungan, dalam hal ini yang sebut dengan sistem hukum,5 sebagai 

sasaran studi ilmu hukum, selain itu adalah tentang penemuan hukum sebagai 

kegiatan penelitian hukum. Kaedah hukum yang dimaksud, meliputi asas 

hukum, kaedah hukum dalam arti sempit (norm), peraturan kongkrit, serta 

sistem hukum dan penemuan hukum.   

Menurut van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak 

boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkrit, akan tetapi perlu 

                                                 
3 Kraan, K.J.,- Syllabus Rechtssysteem, Universitet Van Amsterdam, 1981, hlm. 24 
4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 15. 
5 Ibid., hlm. 4. 
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dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum 

yang berlaku.6 Sholten mengatakan bahwa, asas hukum adalah 

kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan 

kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya 

sebagai pembawa yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.7 

Menurut Sudikno, dari apa yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan 

bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan 

pikiran dasar yng umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan 

konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang 

terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang 

merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat-

sifat atau cirri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.8 Lebih lanjut 

dikatakan, dengan demikian, hal ini berarti menunjukkan pada kesamaan-

kesamaan yang konkrit itu, dengan menjabarkan peraturan hukum konkrit 

menjadi peraturan umum yang karena menjadi peraturan umum sifatnya tidak 

dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit, jadi asas hukum 

diketemukan dalam hukum positif.  Maka fungsi asas hukum dalam hukum 

itu adalah untuk  melengkapi sistem hukum: membuat sistem hukum itu 

luwes. 

Berkaitan hal tersebut di atas, maka asas hukum sesungguhnya 

membentuk sistem guna memberikan keseimbangan antara hukum positif 

dengan peristiwa konkrit tersebut. Untuk itulah kemudian pemerintah 

                                                 
6  O. Notohamidjojo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, BPK, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49 
7  Scholten, Verzameide geschriften van wijen Prof. Mr. Paul Scholten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1949, hlm. 

84 
8  Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit hlm. 6 



23 
 

memberikan sarana untuk menciptakan keseimbangan tersebut, guna 

membuka kemungkinan adanya checks and balances tentang tujuan 

dibentuknya peraturan konkrit tersebut. 

Tindakan negara melalui institusi Mahkamah Agung RI sebagai sarana 

dalam mengimplementasikan bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum, 

sehingga menempatkan hukum di atas segala-galanya guna menjaga 

keseimbangan dan atau suatu tindakan checks and balances. Oleh karenanya 

setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di muka hukum, maka 

apabila terjadi suatu tindakan pelanggaran hak dapat meminta perlindungan 

hukum melalui prantara hakim sebagai penegak hukum yang bertugas 

menyelesaikan sengketa para pihak dengan bebas dan mandiri. 

Pada prinsipnya, tindakan pelanggaran hak oleh orang lain, tidak 

dibenarkan oleh hukum, maka dari itu, untuk mencegah adanya tindakan main 

hakim sendiri (eigenrichting) tentunya permasalahan yang timbul diantara 

keduanya harus cepat diselesaikan, dengan mendasarkan asas sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan tersebut, 

dalam praktik diistilahkan dengan cara penyelesaian secara konvensional 

(litigasi), cara ini berjalan dari abad 17 hingga abad 21, yang keberadaannya 

masih diakui di setiap kalangan masyarakat. 

Dalam perkembangannya, seiring dengan berkembangnya sistem 

perekonomian dunia yang menuntut penyelesaian sengketa secara cepat, efektif 

dan efisien. Sesuatu yang wajar apabila para pihak yang notabene selaku 

pengusaha menghendaki apabila timbul sengketa akan diselesaikan dengan 

cepat, efektif dan efisien, tidak seperti penyelesaian sengketa melalui peradilan 
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yang memakan waktu yang lama, prosesnya berbelit-belit, sehingga tidak 

mengeluarkan biaya cukup besar. Penyelesaian sengketa melalui peradilan 

selain sifatnya terbuka untuk umum, sehingga dapat menggangu atau merusak 

reputasi bisnis (perusahaan), juga bersifat menang atau kalah putusannya, yang 

pada akhirnya dapat menggangu kelangsungan usahanya, belum lagi terkadang 

ada fenomena yang menang menjadi kalah atau sebaliknya. Kemudian 

diperparah oleh adanya tindakan mafia hukum di lingkungan peradilan 

menambah rasa keengganan menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan.  

Untuk itu diperlukan cara lain selain cara melalui pengadilan 

(konvensional). Pada dasarnya, penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan 

pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Sila dari Pancasila, artinya 

didasarkan pada budaya, agama, dan norma-norma hukum yang tidak tertulis, 

agar terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat sebagaimana 

dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Penyelesaian sengketa pada darasnya dapat dilakukan melalui dua cara 

yaitu: diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan, di mana kedua cara 

tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. 

Membiarkan konflik atau beda pendapat dapat mengakibatkan terhambatnya 

perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks 

melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis.  

Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak 

mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) di antara para pihak 

yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang 



25 
 

melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest (konflik 

kepentingan) di antara para pihak, sengketa yang demikian disebut sengketa 

bisnis. Untuk mengatasi hal itu diperlukan adanya pemecahan dan penyelesaian 

sengketa secara tepat agar tidak berlarut-larut.  

Pada hakekatnya konflik atau beda pendapat yang telah menjadi sengketa 

bisnis harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kegiatan bisnisnya, 

akibatnya produktivitas menurun dan kesejahteraan pekerja menjadi terganggu. 

Maka dari itu, sengketa bisnis perlu dicarikan model alternatif penyelesaiannya 

secara tepat supaya tidak berkepanjangan.  

Menurut pendapat peneliti sikap keengganan para pelaku bisnis itulah yang 

memicu untuk mencari model alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar 

pengadilan yang efektif dan efisien. Model alternatif penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai hukum 

formilnya. Keberadaan hukum formil ini berbeda dengan hukum formil 

sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas (Hukum Acara Pedata yang diatur 

dan dimuat dalam HIR). 

Keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai hukum formil mempunyai karakteristik 

tersendiri, berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang bersifat memaksa dan 

kaku atau legal-formalistik.  

Beberapa karakteristik dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat didasarkan pada beberapa 

parameter sebagai berikut:  
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1. Dilihat dari subyek hukumnya; 
2. Dapat dilhat dari inisiatif memilih cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

sebagai alternatif penyelesaian sengketanya; 
3. Didasarkan pada asas itikad baik; 
4. Dilihat dari obyeknya (khusus perdagangan) lihat Pasal 5 ayat (1); 
5. Didasarkan kepada suatu kesepakatan yang tertulis atau perjanjian yang diistilahkan 

dengan klausula arbitrase (lihat Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (2-4); 
6. Berlaku asas konsensualisme, sehingga klausula arbitrase bersifat assessor; 
7. Kewenangan dalam arti luas (Pilihan forum, Pilihan Hukum, Yurisdiksi dll); 
8. Adanya tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 

konsiliasi/pendapat ahli dan Arbitrase), lihat Pasal 6 ayat (1-9); 
9. Adanya peran Pengadilan Negeri dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (pendaftaran mediasi, penunjukan arbiter) yang dominan; 
10. Memuat ketentuan online (lihat Pasal 4 ayat (2)); 
11. Pemeriksaannya Bersifat Rahasia (tertutup) lihat Pasal 27; 
12. Para pihak bebas untuk menentukan acaranya; 
13. Namun dalam berproses di arbitrase, prosedur pemeriksaannya sama dengan proses 

yang diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya; 
14. Hukum Acara yang dimuat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya berlaku 

bagi para pihak yang memilih Arbitrase ad-hoc; 
15. Putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60, bersifat final and binding; 
16. Putusannya harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri, agar memperoleh kekuatan 

eksekuatur; 
17. Putusan Arbitrase internasional/asing wajib didaftarkan ke MA untuk mendapatkan 

Eksekuatur, setelah itu dimohonkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 
pelaksanaan eksekusinya; 

18. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa Putusan Arbitrase 
internasional/asing apakah perjanjian dan putusannya tidak bertentangan dengan 
ketepentingan dan ketertiban umum (untuk dinyatakan di tolak atau diterima untuk 
kemudian di eksekusi) lihat Pasal 66; 

19. Dalam hal para pihak mengetahui adanya, tipu muslihat, bukti yang disembunyikan, 
dan diketahui adanya pemalsuan terhadap dokumen/sutar, maka para pihak dapatan 
mengajukan Pembatalan terhadap putusan arbitrase kehadapan ketua Pengadilan 
Negeri (lihat Pasal 70); 

20. Adanya keterkaitan dengan perwakilan diplomatik RI di negara di mana putusan 
arbitrase internasional tersebut ditetapkan (lihat Pasal 67 huruf c); 

21. Putusannya bukan  win-win tetapi win-lose (lihat Pasal 77). 
 

B. Pelaksanaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem 

Peradilan di Indonesia 

Setiap individu maupun kelompok memerlukan perlindungan, ketika 

kepentingan atau hak mereka terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan kedamaian, sehingga 

kepentingannya tidak terganggu oleh pihak manapun juga, namun demikian tetap 

harus memperhatikan asas ketertiban umum dan asas keseimbangan.   
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Menurut Sudikno Mertokusumo, salah satu unsur untuk menciptakan atau 

memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah melalui 

penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten 

dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam 

menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri (tidak ada 

campur tangan pihak ekstra yudisial), yaitu pengadilan.9 Untuk itu kebebasan 

peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara, sebagai cerminan 

negara hukum.  

Asas "postulaat keadilan" menyebutkan kalau ada dua perkara yang sejenis 

atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula, kemudian Nieuwenhuis 

dalam Themis, menyebutkan kalau perkara yang serupa diputus berbeda maka 

akan dipertanyakan dimanakah kepastian hukumnya, apa yang lalu dapat 

dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan,10 hukum harus ditegakkan, setiap 

pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi.  

Namun dalam praktiknya meskipun aturan hukum yang bertujuan untuk 

melindungi rasa aman dan damai (keseimbangan) telah ada, tetapi masih banyak 

masalah dimasyarakat yang timbul. Terganggunya keseimbangan dalam 

masyarakat diakibatkan adanya gesekan kepentingan, yang  pada akhirnya 

menjadi sengketa yang membutuhkan penyelesaian. Dalam penyelesaian 

sengketa melalui sistem peradilan dewasa ini kurang mendapatkan tempat bagi 

pencari keadilan yang dalam hal ini para pelaku usaha (pebisnis). Karena 

munculnya berbagai mafia hukum, yang kedua banyak perkara yang 

sesungguhnya menyangkut permasalahan yang sama tetapi bervariasi hasil 

                                                 
9    Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 9  
10   Nieuwenhuis, J.H.-, Legitimatie en heuristik van het rechterlijk oordeel, Themis, 1976, hlm.6. 
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putusannya, atau bahkan saling bertentangan, maka tidak jarang jusru dapat 

menimbulkan masalah baru. 

Hal ini disebabkan  bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia tidak menganut 

the binding force of precedent seperti yang dianut di Inggris, tetapi kalau hakim 

kemudian dalam memberikan putusannya mengikuti putusan Pengadilan Tinggi 

atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis, ini lebih disebabkan 

karena yakin bahwa putusan yang diakuinya mengenai perkara yang sejenis itu 

meyakinkannya bahwa putusan itu tepat (the persuasive force of precedent), 

sehingga yurisprudensi menjadi salah satu sumber Hukum Acara Perdata.11  

Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan 

timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu 

diperlukan peradilan, yaitu sebagai lembaga pelaksana hukum dalam hal konkrit 

adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri 

sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun 

dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan 

mencegah "eigenrichting".12  

Pasal 24 ayat (1) UUD amandemen ke-4 berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman 

menurut undang-undang", sedangkan ayat (2) berbunyi "susunan dan kekuasaan 

badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang", Pasal 10 ayat (2) 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “….tidak menutup 

usaha penyelesaian secara damai”  oleh karena itu sistem penyelesaian sengketa 

perdata di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dapat melalui lembaga 

                                                 
11   Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara … Op.Cit. hlm.14. 
12   Ibid., 
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Peradilan dan melalui lembaga perdamaian selain Peradilan yang saat ini dapat 

disebut dengan peradilan suasta yaitu Arbitrase.13 Untuk itu tidak dapat 

dipungkiri bahwa lembaga Peradilan dan lembaga Arbitrase termasuk 

didalamnya APS telah diakui dan diatur dalam pranata sistem hukum Indonesia 

sebagai suatu lembaga untuk mencari keadilan (menyelesaikan sengketa).   

Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang 

Arbitrase sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Undang-Undang 

ini menentukan pula bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Out of 

Court Settlement (OCS) atas dasar perdamaian atau arbitrase tetap 

diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempuyai kekuatan 

eksekutorial setelah ijin atau perintah untuk eksekusi (executoir) dari Pengadilan 

(Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).  

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya 

masyarakat sejak jaman penjajahan Belanda. Dilingkungan masyarakat adat 

(tradisional) dikenal runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan 

desa. Lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah 

negara yang digali dari hukum adat, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.14  

Hukum Perdata Formil (positif) mengatur perdamaian ini di dalam Pasal 

130 ayat (1) HIR. Dikatakan bahwa perdamaian boleh dilakukan antara para 

pihak yang bersengketa dan perdamaian itu dituangkan dalam akte perdamaian, 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan hakim dan bersifat final, 

artinya tidak boleh dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Dalam 

                                                 
13   Priyatna Abdul Rasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa suatu Pengantar , Fikahasti Anesta,  

BANI, Jakarta, 2002, hlm.74.  
14   Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama  Hindu-

Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3. 
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perkembangannya, untuk menyikapi dan memaksimalkan Pasal 130 ayat (1) HIR 

tersebut dan atau untuk mengurangi penumpukan perkara diberbagai tingkat 

peradilan, maka kemudian Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 

Tahun 2008 tentang diadopsinya kata mediasi, yang semula menjadi model 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan kemudian dibawa masuk ke dalam 

proses beracara di dalam pengadilan, yang mendapatkan tempat dan perhatian 

tersendiri. 

Di dalam perjalanan waktu, ikatan kekeluargaan yang berdasarkan 

paguyuban (gemeenschappelijke verhoudingen) memudar dan berkembang 

kearah masyarakat yang patembayan (zakelijke gemeenschap) di mana 

perhitungan untung rugi lebih menonjol, maka lembaga peradilan menjadi tempat 

untuk menyelesaikan sengketa. Namun bagi para pelaku usaha pedagang yang 

membutuhkan gerak cepat, terlibat dalam hubungan-hubungan global, maka 

perhitungan untung rugi terjadi dalam momen-momen hitungan detik, bukan jam, 

hari dan bulan serta perhitungan biaya menjadi unsur penting, maka jika timbul 

sengketa dibutuhkan penyelesaian yang tepat serta dapat dilaksanakan (eksekusi).  

Memasuki era globalisasi dapat dirasakan kebutuhan untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui perbaikan perangkat hukum di bidang ekonomi keuangan 

beserta penyelesaian sengketa yang timbul daripadanya sangat mendesak, untuk 

itu Undang-Undang Arbitrase itu perlu segera disempurnakan, agar dapat 

dijadikan landasan hukum perdata formil yang bersifat global. 

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu 

perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.15 Sengketa sebagai 

                                                 
15  Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam 

Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3. 
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perselisihan mengenai masalah fakta hukum atau politik, di mana tuntutan atau 

pernyataan suatu pihak diabaikan atau bahkan ditolak, dituntut balik atau 

diingkari oleh pihak lainnya. Dalam arti lebih luas sengketa internasional 

dikatakan ada bila konflik tersebut melibatkan pemerintah, badan hukum, atau 

individu dalam bagian dunia yang berlainan. 

Bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ”Usaha 

Dagang, Usaha Komersial dalam dunia perdagangan”,16 Berdasarkan uraian di 

atas, bisnis merupakan aktivitas perdagangan, tetapi didalamnya meliputi pula 

unsur-unsur yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penghasilan, mata 

pencaharian dan keuntungan. Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi 

tersebut kalau diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai berikut:  

1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan, sebagai suatu pekerjaan, mata 
pencaharian bahkan suatu profesi. 

2. Bisnis merupakan aktivitas dalam dunia perdagangan.  
3. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. 
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.17 

 

Jadi, secara sederhana dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan 

sengketa bisnis adalah suatu perselisihan atau konflik yang timbul akibat 

ketidaksepahaman yang telah disepakati di antara kedua belah pihak yang terikat 

dan atau tidak terikat dalam berbagai kegiatan perdagangan atau usaha, yang 

mana perselisihan atau konflik tersebut membutuhkan penyelesaian guna 

mengembalikan keadaan semula. 

Dapat dikemukakan ciri-ciri sengketa bisnis dapat didasarkan pada beberapa 

parameter antara lain:  

1. Parameter subyek, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis baik secara 
langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya, dalam hal ini dapat berupa 

                                                 
16     Ibid., hlm. 5. 
17    Ibid, hlm. 2. 
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perorangan (persoon) maupun badan hukum (rechts persoon), seprti perusahaan, 
yayasan, dan koperasi; 

2. Parameter obyek, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu sengketa bisnis 
(pelanggaran atau penyimpangan dan segala akibat hukumnya);  

3. Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang mengatur aktivitas 
bisnis; 

4. Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, adalah ditentukan atau tergantung dari 
pihak-pihak yang berperkara;  

5. Parameter forum penyelesaian sengketanya, yaitu semua forum atau lembaga 
penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan diselesaikannya sengketa bisnis, 
baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi dengan segala kelebihan dan 
kekurangannya; 

6. Parameter pilihan hukum mana (choise of law) yang akan dipergunakan untuk 
menyelesaikan sengketa mereka.18 

 
Penyelesaian sengketa bisnis yang dimaksud dalam disertasi ini adalah 

difokuskan kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Arbitrase, meskipun demikian bukan berarti kemudian 

mengabaikan pembahasan tentang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, 

justru akan dijadikan sebagai tolak ukur ketika peneliti akan menguraikan 

pembahasan dalam BAB IV. 

Menurut Black‟s Law Dictionary:  

“Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgment of selected persons 
in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is 
intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary 
litigation”.19  

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase adalah: 
 

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan 
pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.  

 
Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, pertama 

Klausula arbitrase yang tercantum dalam kontrak bisnis (Factum de 

compromitendo), ke dua suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat setelah 

timbul sengketa (Akta Kompromis). 

                                                 
18  Ibid.,  
19  Black, Henry Campbell-, Black„s Law Dictionary with Pronunciations, West Publising Co, St. Paul Minnesota, 

USA. 1991 
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Dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dirumuskan, bahwa 

ruang lingkup “perdagangan”, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang 

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri dan Hak 

Kekayaan Intelektual (HaKI).  

Namun, dalam prakteknya yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan 

selalu berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi dunia, hal 

ini tercermin dari munculnya berbagai sengketa bisnis di masyarakat, baik yang 

telah diselesaikan melalui pranata Pengadilan maupun melalui Pranata Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan tersebut tidak saja dalam 

ranah perdata (Privat), tetapi telah menyeberang ke dalam ranah Pidana (Publik), 

sebagaimana dapat dilihat dalam kasus korupsi, khususnya tentang pengembalian 

aset negara berdasarkan United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC) yang disahkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang 

Anti Korupsi Sedunia, yang diatur dalam Pasal 43. Hal ini menunjukkan bahwa 

wacana perkembangan mediasi akan dapat pula dipergunakan dalam kasus-kasus 

pidana khusus.  

Dalam kasus perpajakan pun demikian, artinya dimungkinkan adanya cara 

mediasi dalam menyelesaikan restitusi. Dalam hal ini, Detlev Frehsee 

menyebutkan, bahwa perkembangan secara teoritik maupun perkembangan 

pembaharuan hukum dibidang perpajakan, serta dengan melihat meningkatnya 

penggunaan restitusi (Pengembalian kelebihan pembayaran pajak) dalam 

praktiknya (proses pidana) menunjukkan, bahwa dimungkinkan adanya 

penggunaan sarana mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang diterapkan 
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(diadopsi) ke dalam perkara pidana, sehingga perbedaan antara hukum pidana dan 

perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.20 

Lebih jauhnya lagi, bahwa berdasarkan hasil Kongres PBB ke-9/1995 

tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang membahas 

tentang manajemen peradilan pidana sebagaimana dimuat dalam dokumen 

A/CONF.169/6, mengungkapkan bahwa perlunya semua negara 

mempertimbangkan privatizing some law enforcement and justice functions dan 

alternative dispute resolution (ADR) yang berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, 

dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, yang 

disebutkan dalam dokumen kongres tersebut dapat dikutipkan sebagai berikut: 

“The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in 
the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For 
example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases 
involving fraud and white-collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely 
eliminated, by applying principles deve-loped in conciliation and arbitration hearings. In 
particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual 
person, the funda-mental aim of the court hearing must be not 21to impose punishment 
but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the 
probability of recidivism”.21  
 
terjemahan bebas: 
 
 Teknik-teknik mediasi, consiliation dan arbitrase, yang telah dikembangkan di 
lingkungan hukum perdata, juga dimungkinkan untuk diterapkan  dalam hukum pidana. 
Sebagai contoh, dalam kasus penipuan dan kejahatan kerah putih, dapat dikurangi 
hukumannya, tetapi bukan berarti dibebaskan, dengan menerapkan prinsip-prinsip 
developed dalam sidang konsiliasi dan arbitrasi. Secara khusus, jika terdakwa adalah 
perusahaan (korporasi) atau badan hukum, artinya bukan orang perorangan, secara 
Fundamental bertujuan untuk pencapaian hasil demi kepentingan masyarakat, artinya 
hukuman bagi pelaku tidak perlu dipaksakan, yang sekaligus mengurangi kemungkinan  
residivisme.   

 

                                                 
20  Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “Restitution 

and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications”, 
http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm 

21 New York State Dispute Resolution Association, Inc., Alternative Dispute Resolution in New York State, An 
Overview, dalam orasi penganugerahan gelar Doktor Hendarman Supandji, Semarang, 2009. 

 

http://wings.buffalo.edu/law/
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Selain itu, kaitannya dengan Pengadilan Niaga dalam kasus Kepailitan yang 

sedang berjalan, perlu diperhatikan dua (2) pasal Undang-Undang Kepailitan, 

yaitu Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan, yang mengatur tentang 

gugatan hukum yang diajukan oleh debitor pailit, dan tentang gugatan hukum 

yang diajukan terhadap debitor pailit. Khususnya perlu diperhatikan ketentuan 

dalam Pasal 27 ayat (4) yang merupakan pengecualian atas ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan:  

“Bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit 
mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam 
pernyataan kepailitan itu”.   

 
Apabila gugatan-gugatan hukum dimaksud sedang berlangsung dalam 

arbitrase, maka mutatis mutandis berlaku Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang 

Kepailitan., bagi arbitrase. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan, kurator dengan seijin Hakim 

Pengawas mengambil alih perkaranya. 

Maka, hasil putusan arbitrase menjadi keuntungan harta pailit, sedangkan 

biaya atau ongkos arbitrase menjadi beban harta pailit. Hal yang sama berlaku 

pula bilamana kurator mengambil alih perkara dalam arbitrase berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan, 

biaya atau ongkos perkara yang timbul dalam proses arbitrase menjadi utang harta 

pailit.  

Kemudian apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Arbitrase yang memberikan rumusan secara negatif, bahwa sengketa-sengketa 

yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang 

menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian 
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sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab ke 18 (delapan belas) yaitu 

dalam Pasal 1851 s/d 1854. Oleh karena penunjukan Arbitrase tersebut melalui 

Perjanjian atau klausula Arbitrase dan hanya dalam bidang perdagangan yang 

dapat diselesaikannya.  

Apabila ketentuan tersebut diatas kemudian dikaitkan dengan ketentuan 

tentang kewajiban adanya klausula arbitrase, maka tidak menutup kemungkinan 

ketika dalam kontrak bisnis telah mencantumkan klausula arbitrase, kemudian 

timbul perkara permohonan kepailitan terhadap usahanya, maka Pengadilan Niaga 

tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak 

yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut. Karena tindakan 

hukum tentang “permohonan kepailitan” bukan merupakan kewenangan dari 

arbitrase, namun apabila yang disengketakan antara para pihak menyangkut 

tentang akibat hukum dari hubungan hukum dalam bidang perdagangan yang 

mempersoalkan hubungan privat, maka dapat menjadi kewenangan arbitrase, 

dalam hal ini dapat dicontoh dalam kasus kepailitan No. 14 K/Pailit/1999/PN. 

Niaga Jkt.Pst antara PT. Environmental Network Indonesia, dkk (PT. Enindo) 

sebagai pemohon pailit melawan PT. Putra Fortuna Windu, dkk sebagai termohon 

pailit. Pada dasarnya, isi putusan tersebut dapat menggambarkan bahwa 

permohonan pailit oleh para pihak bukan merupakan kewenangan arbitrase, 

sekalipun dalam kontrak bisnisnya mengandung klausula arbitrase. Yang menarik 

dalam kasus ini, adalah adanya sengketa kewenangan antara kewenangan 

arbitrase dengan kewenangan Pengadilan Niaga. Permasalahan ini kemudian 

diselesaikan melalui putusan hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali dalam 

perkara No. 013 PK/N/1999 tertanggal 2 Agustus 1999, yang disebutkan dalam 
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salah satu amarnya yakni “membatalkan putusan pengadilan niaga (oleh karena 

adanya klausula arbitrase, maka pengadilan niaga tidak berwenang mengadili 

perkara para pihak) dan kemudian mengadili sendiri serta menyatakan bahwa 

“Pengadilan Niagalah, yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan 

kepailitan para pihak dalam kasus ini”. 

Dalam kasus yang lain, sengketa kewenangan juga muncul dalam Perkara 

Sapta Melawan Conoco, tentang gugatan “perbuatan melawan hukum karena 

pengakhiran kontrak secara sepihak, karena adanya perbuatan yang tidak sesuai 

dengan aturan”. Putusan dalam kasus tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, 

dengan pertimbangan hukum bahwa Majelis hakim yang dipimpin oleh Lief 

Sofijullah dan Aman Barus, serat Zulfahmi sebagai anggotanya, memberikan 

pendapat bahwa “ketika terjadi perubahan kontrak”, diketahui kedudukan kedua 

belah pihak tidak lagi seimbang. Sebab, Conoco adalah pihak yang memberi 

pekerjaan kepada Sapta. Hal ini menurut majelis yang didasarkan kepada Pasal 

1338 KUH Perdata bahwa ketika kedua belah pihak membuat perjanjian atau 

adanya kesepakatan, maka harus memiliki semangat dalam posisi seimbang.  

Lebih lanjut dikemukakan, oleh karena kedudukan kedua belah pihak tidak 

seimbang, dan adanya perubahan kontrak, maka hakim beranggapan kedua belah 

pihak tidak lagi terikat kepada klausul arbitrase,22 maka dari itu, Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat kemudian menyatakan, bahwa “Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara para pihak”, sebagaimana 

yang dituangkan dalam Putusan Selanya.  

                                                 
22 Hasil wawancara dengan bapak Lief Sofijullah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Desember 

2009.  
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Menurut peneliti, kondisi atau fakta yang demikain dapat disimpulkan, 

bahwa adanya ketidak konsitensian para hakim Pengadilan Negeri dalam 

menyikapi adanya klausula arbitrase yang secara tegas dan jelas termuat dalam 

kontrak bisnis para pihak, padahal dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 

Arbitrase disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan 

campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 

melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-

undang ini”.  

Maka, sesungguhnya secara yuridis formal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara yang telah disepakati atau 

dalam kontrak bisnisnya memuat klausula arbitrase, sebagaimana dalam perkara 

di atas. 

Terlebih lagi apabila kemudian dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa: 

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan 

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. Jadi, jelaslah bahwa untuk para hakim yang memeriksa 

perkara-perkara perdata yang diakibatkan hubungan hukum yang didasarkan 

kepada suatu kontrak yang memuat atau yang kemudian disepakati tentang 

adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase (klausula arbitrase) harus 

menolak untuk memeriksa, karena bukan menjadi kewenangannya lagi, yang 

berwenang memeriksa dan memutus perkara yang demikian adalah lembaga 

arbitrase.  
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Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase yang 

bersifat institusional (lembaga). Arbitrase institusional adalah suatu lembaga 

permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase, seperti Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASARNAS), sedangkan Arbitrase Internasional antara lain The Rules of 

Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The 

Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID) di Washington, United Nation Comission ofInternational Trade 

Law (UNCITRAL) Arbitration Rules, di Jenewa, Swiss. London Court of 

International Arbitration (LCIA), merupakan lembaga arbitrase tertua di dunia 

yang terdiri dari Chamber of Commerce, perusahaan-perusahaan yang terletak di 

Kota London.23 

Setelah dilakukan penelitian ternyata tata cara (hukum acara) Arbitrase Ad-

hoc di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Arbitrase, namun demikian 

secara praktek arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang 

menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang 

disepakati oleh para pihak yang disebutkan dalam klausula atau perjanjian 

arbitrase, tanpa menunjuk suatu “lembaga”.  

Agar tidak menjadi suatu permasalahan, apakah arbitrase ad hoc atau 

lembaga arbitrase yang eksis dalam memeriksa atau menyelesaiakan sengketa 

para pihak, maka sudah seharusnya pencantuman atau penerbitan perjanjian 

arbitrase ditulis secara tegas dan sejalas. Hal ini penting, mengingat klausula 

                                                 
23  Akinjide, Richard., REPORT : - ARBITRATION before the International Centre for Settlement of Investment 

Dispute (ICSID) and Unitisation in the Upstream Sector of Oil and Gas, AKINJIDE & CO, Friday, May 
14, 2004, hlm. 10.  
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arbitrase merupakan landasan dasar untuk menentukan apakah para pihak 

menggunakan arbitrase ad-hoc atau lembaga arbitrase dalam menyelesaikan 

sengketa para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, masih didapati pencantuman 

klausula arbitrase yang tidak sempurna, misalnya saja hanya  menyebutkan 

“apabila timbul sengketa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui 

arbitrase” tanpa menyebutkan lebih lanjut tentang apakah arbitrase ad-hoc atau 

lembaga arbitrase, serta tidak pula menyebutkan tentang adanya pilihan hukum.  

Padahal bunyi klausul seperti itu, dapat dikatagorikan mengandung 

kelemahan karena masih terbuka kemungkinan kondisi dispute yang timbul bukan 

karena "in connection with this Contract or its interpretation or performance" 

sehingga masih terbuka kemungkinan dibawa ke pengadilan. Berikut ini dapat 

dicontohkan klausula arbitrase yang tidak jelas atau kurang tegas, sehingga 

dimungkinkan timbulnya sengketa kewenangan, contoh tersebut adalah : 

"All disputes arising between the Parties in connection with this contract or its 

interpretation or performance shall be finally settled by arbitration" 

Selanjutnya, ketika para pihak menunjuk lembaga arbitrasepun harus tegas 

pula, apakah lembaga arbitrase institusional yang sifatnya nasional atau lembaga 

arbitrase yang sifatnya internasional, karena secara de facto lembaga arbitrase 

institusional terbagi menjadi dua yakni yang bersifat nasional dan yang bersifat 

internasional, sebagaimana telah diurakan dalam bab sebelumnya. Begitu pula 

tentang hukum acara dari masing-masing lembaga arbitrase tentu saja berbeda 

pula, sekalipun parameternya sama, yaitu mengacu kepada Hukum Acara 

Perdata pada umumnya.  

Arbitrase institusional yang bersifat nasional di Indonesia antara lain BANI 

dan Basyarnas. Secara yuridis, sistem hukum acaranya ditentukan oleh masing-
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masing lembaga, artinya tidak ada keseragaman dalam pengaturanhukum acara 

nya (hukum formil), meskipun telah disahkannya Undang-Undang Arbitrase 

selaku payung hukum, namun dalam praktek para pihak diberikan keleluasaan 

untuk menentukan sendiri acaranya. Begitu pula Arbitrase Internasional memiliki 

pranata dalam sistem arbitrase (hukum acara) masing-masing, yakni berdasarkan 

aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Inilah salah satu keunggulan atau 

keuntungan bagi para pihak ketika memilih arbitrase sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa dibandingkan dengan peneyelesaian sengketa secara 

konvensional (melalui pengadilan/litigasi) yang hukum acaranya bersifat 

procedural atau adversarial, sehingga masih jauh dari harapan Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: 

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

Badan Arbitrase Nasional Indonesia memberikan batasan standar klausula 

arbitrase sebagai berikut:  

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase 
BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai 
keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”. 

 
Standar klausula arbitrase yang demikian, seharusnya diikuti dan diatur 

secara yuridis agar, atau dapat dituangkan dalam undang-undang, agar 

mempunyai daya paksa dan daya pengikat bagi para penegak hukum, sehingga 

tidak menimbulkan multi tafsiran terhadap eksistensi kewenangan absolut dari 

arbitrase ad-hoc maupun arbitrase institusional. Dengan demikian, tidak 

berpotensi timbulnya dispute dalam praktiknya.  
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Kemudian, dapat pula dicontohkan standar klausula arbitrase yang 

dikehendaki oleh United Nation Comission of International Trade Law 

(UNCITRAL) adalah sebagai berikut: 

“Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan 
perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan 
melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL” 

 
Dengan dimuatnya klausula arbitrase dalam masing-masing arbitrase 

institusional tersebut, maka Purwosutjipto mengemukakan bahwa ketika para 

pihak memilih cara Penyelesaian Sengketa (sesuai dengan kesepakatan para 

pihak), maka sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dapat diselesaikan 

dengan cepat, dan sederhana.24  

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa nyawa dari arbitrase adalah klausul 

arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa 

diselesaikan melalui arbitrase ad-hoc atau arbitrase institusional, di mana 

diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, karena hal ini merupakan esensi 

arbitrase, di mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di 

luar pengadilan. 

Dalam wawancara dengan Mas Achmad Santosa sebagai salah seorang 

arbiter, tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui arbitrase, menyebutkan 

bahwa dalam para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase 

sesungguhnya banyak memberikan manfaat kepada mereka, salah satunya bahwa 

sengketanya akan diselesaikan oleh seorang ahli dibidangnya, sehingga 

putusannya akan lebih dirasakan tepat dan dapat sesuai dengan kehendak para 

                                                 
24   Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Vol. 3,  Djambatan,  Jakarta, 1981, hlm. 50. 
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pihak, kemudian proses pemeriksaannya bersifat tertutup (bersifat rahasia), 

dengan demikian dapat menciptakan kepastian dan keadilan bagi mereka.25 

Secara fakta putusan arbitrase, selalu memuat kepala putusan “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila dikaitkan dengan 

ketentuan yang diatur HIR, putusan yang demikian dapat diartikan atau dapat 

dikatagorikan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial.  

Hal mana telah diatur pula dalam Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase, 

bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketentuan ini secara yuridis formil 

sesungguhnya memberikan sinyal adanya pengakuan terhadap keberadaan 

putusan arbitrase, atau telah pula memberikan label legislasi atas kepastian hukum 

terhadap keberadaan putusan arbitrase. Di mana keberadaan putusan arbitrase 

yang demikian, secara yuridis formil dapat disamakan dengan kedudukan hukum 

atas putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

(Inckracht van gewijsde), karena Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase 

menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, artinya tidak 

terdapat upaya hukum yang dapat diajukan, artinya para pihak tinggal 

mengajukan permohonan eksekusi, apabila para pihak tidak mau melaksanakan 

putusan arbitrase tersebut secara sukarela.  

Dalam persoalan ini tidak jarang dalam praktiknya justru menimbulkan 

masalah baru yang berkepanjangan, sehingga justru menimbulkan adanya 

ketidakkepastian bagi para pihak, dan mengakibatkan adanya keengganan para 

pelaku bisnis menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, dengan demikian 

                                                 
25 Wawan cara dengan Mas Achmad Santosa, di Jakarta, pada tanggal 2 Agustus 2009, dan lihat pula 

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Vol. 3,  Djambatan,  Jakarta, 1981, hlm. 54. 
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peneliti berasumsi, bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga tidak 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, justru sebaliknya akan 

berujung ke pengadilan pula, maka harapan penerapan asas sederhana dan cepat 

sebagai harapan para pelaku bisnis saat ini tidak dapat tercapai. Dapat diambil 

contoh tentang:  

1. Kasus PT. Plaza Indonesia Realty Tbk. mengajukan permohonan pembatalan 

putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara dengan 

PT. Istana Noodle House, terkait dengan sengketa sewa-menyewa ruangan. 

Permohonan itu diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah 

registrasi No.406/Pdt.G/-2009/PN.JKT.PST. 

Pemohon (PT. Plaza Indonesia) meminta kepada pengadilan supaya 

membatalkan putusan BANI NO.296/II/ARB-BANI/2009 tertanggal 14 

September 2009, yang berkaitan dengan Lease Agreement dan Lease 

Conditions tertanggal 25 Juli 2007. Menurut PT. Plaza Indonesia, putusan 

arbitrase itu terdapat “tipu muslihat” dan bisa dibatalkan sesuai dengan Pasal 

70 Undang-Undang Arbitrase, serta putusan itu dituding diambil tidak 

berdasarkan hukum. Dalam putusan arbitrase tersebut, sebagian gugatan PT. 

Istana Noodle dikabulkan oleh majelis arbitrase dan PT. Plaza Indonesia 

dihukum membayar ganti rugi materiil Rp. 1,8 miliar atas biaya-biaya tetap 

dan winst-denring atau keuntungan yang seharusnya didapat senilai Rp. 614 

juta. 

2. Kasus Pertamina–Karaha Bodas melalui arbitrase internasional. Sengketa 

antara Pertamina melawan Karaha Bodas corporation (KBC) bermula dengan 

ditandatanganinya perjanjian Joint Operation Contract (JOC) pada tanggal 28 
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November 1994. Pada tanggal yang sama PT. Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) di satu pihak dan Pertamina serta KBC pada pihak lain 

menandatangani perjanjian Energy Supply Contract (ESC). Perjanjian 

kerjasama ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN dengan 

memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut, Jawa 

Barat, dalam perjalanannya ternyata proyek kelistrikan ini ditangguhkan oleh 

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 

tertanggal 20 September 1997. 

Dampak penangguhan kerjasama Pertamina dengan KBC tidak dapat 

diteruskan, kemudian pada tanggal 30 April 1998 KBC memasukkan gugatan 

ganti rugi ke Arbitrase Jenewa sesuai dengan tempat penyelesaian sengketa 

yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pada tanggal 18 Desember 2000 

Arbitrase Jenewa membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti 

rugi kepada KBC, kurang lebih sebesar US$ 261,000,000.  

Pertamina tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela isi 

putusannya Arbitrase Jenewa tersebut, namun Pertamina justru mengajukan 

upaya hukum, untuk meminta pengadilan di Swiss membatalkan putusan 

arbitrase tersebut. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan (dismiss) karena 

tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh Swiss Federal 

Supreme Court. 

Pertamina melanjutkan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase 

Jenewa di pengadilan Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 2002 Pertamina 

secara resmi mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa 

melalui PN Jakarta Pusat.  
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Gugatan pembatalan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 70 

Undang-Undang Arbitrase tentang syarat-syarat pembatalan putusan Arbitrase 

Internasional yang menyebutkan: “Permohonan pembatalan hanya dapat 

diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan”. 

Dalam Pasal 62 menyebutkan bahwa “alasan-alasan permohonan pembatalan 

yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”.  

Apabila pengadilan menyatakan, bahwa alasan-alasan tersebut terbukti 

atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak 

permohonan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dari para pihak. 

Dalam putusannya No. 86/PN/Jkt.Pst/2002 tanggal 9 September 2002, 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina 

dengan membatalkan putusan arbitrase internasional, UNCITRAL di Jenewa, 

Swiss. Alasannya yang dijadikan dasar untuk antara lain: pengangkatan 

arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak diangkat 

arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian, 

sementara Pertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase ini dan 

tidak diberi kesempatan untuk membela diri.  

Dalam hal ini, Majelis arbitrase telah salah menafsirkan force majeure, 

sehingga mestinya Pertamina tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas sesuatu yang di luar kemampuannya.   

Di samping itu, Majelis Arbitrase dianggap telah melampaui 

wewenangnya karena tidak menggunakan hukum Indonesia, padahal hukum 

Indonesia adalah yang harus dipakai menurut kesepakatan para pihak, Majelis 
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arbitrase hanya menggunakan hati nuraninya sendiri berdasarkan 

pertimbangan ex aequeo et bono.  

Dari kronologis kasus No. 86/PN/Jkt.Pst/2002 di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Di dalam kasus ini tidak menyinggung tentang kemungkinan 

alasan tentang demi “ketertiban umum”, padahal sangat nyata, bahwa alasan 

dengan tindakan Pertamina yang tidak memenuhi kewajiban dalam 

kontraknya, tidak lantas dikatakan Pertaminan tidak menghiraukan, tetapi 

lebih kepada semata-mata didasarkan kepada larangan dari Pemerintah 

Negara Indonesia yang berdaulat melalui Keppres No. 39 Tahun 1997 tanggal 

20 September 1997 tentang Penangguhan atau Pengkajian Kembali Proyek 

Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Suasta yang Berkaitan dengan 

Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara. Pada amarnya jelas-jelas 

dinyatakan bahwa Keputusan Pemerintah tersebut terkait dengan upaya 

mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan 

nasional, serta berdasarkan landasan konstitusional yang dimiliki oleh 

Presiden. 

3. Kasus PT. Lirik Petroleum yang dipersoalkan adalah bahwa PT. Lirik 

Petroleum tidak memenuhi persyaratan dalam melakukan pendaftaran putusan 

arbitrase internasional, artinya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) 

huruf c Undang-Undang Arbitrase yaitu mensyaratkan bahwa pendaftaran 

suatu putusan arbitrase internasional harus melampirkan keterangan dari 

“perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan tersebut 

ditetapkan”.  
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Kemudian oleh PT. Pertamina diajukan perlawanan, namun demikian 

PT. Lirik Petroleum menilai upaya perlawanan (patij verzet) PT. Pertamina 

terkait eksekusi putusan arbitrase international Chamber of Commerce (ICC) 

Paris hanya mengulang gugatan sebelumnya, "Upaya perlawanan tersebut 

pada pokoknya sama dengan isi dari gugatan permohonan pembatalan putusan 

arbitrase yang diajukan Pertamina sebelumnya, maka kondisi yang demikian 

oleh kuasa hukum PT. Lirik Petroleum dikatakan bahwa perkara ini masuk 

dalam kategori ne bis in idem,", kondisi yang demikian dibenarkan oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister No. 

445/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.26 Selanjutnya  ada pula kasus yang 

mengenyampingkan klausula arbitrase yaitu Sementara, dalam Putusan Sela, 

PN Jakarta Selatan juga menyatakan berwenang untuk mengadili gugatan 

Ayunda melawan Astro dkk. Gugatan yang dilayangkan 2 September 2009 itu 

berkaitan dengan kisruh kepemilikan saham dioperator televisi berlangganan 

PT. Direct Vision. Dalam persidangan lanjutan itu, kuasa hukum Astro akan 

menyerahkan putusan arbitrase Singapura untuk meyakinkan hakim agar 

menghentikan persidangan.27 

Selanjutnya, selain contoh kasus yang dipaparkan di atas, dapat pula peneliti 

paparkan tentang contoh kasus, di mana perkaranya telah diputus melalui putusan 

arbitrase, namun faktanya diajukan kembali melalui gugatan ke Pengadilan 

Negeri karena putusannya ditolak dengan alasan “melanggar asas keteriban 

umum” sebagai suatu alasan putusan arbitrase ditolak oleh Pengadilan Negeri 

                                                 
26   sumber : hukumonline, PERTAMINA Kembali Dizalimi PN Jakarta Pusat, Jakarta, 16 April 2010, 

http://www.lexregis.com/?menu=news&idn=582 atau http://www.pertamina-ep.com/id/warta-
pep/2010/04/16/pertamina-kembali-dizalimi-pn-jakarta-pusat  

27    Astro Segera Daftarkan Putusan Arbitrase ke Pengadilan  
       http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22108/astro-segera-daftarkan-putusan-arbitrase-ke-pengadilan- 

http://www.lexregis.com/?menu=news&idn=582
http://www.pertamina-ep.com/id/warta-pep/2010/04/16/pertamina-kembali-dizalimi-pn-jakarta-pusat
http://www.pertamina-ep.com/id/warta-pep/2010/04/16/pertamina-kembali-dizalimi-pn-jakarta-pusat
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untuk didaftar, sehingga para pihak tidak dapat mengajukan permohonan 

eksekusi. Dalam perkara Bankers Trust (BT) vs. PT. Jakarta International Hotel 

Development (JIHD), secara singkat dapat diuraikan bahwa Sengketa antara BT 

vs. JIHD sesungguhnya telah diputus oleh Arbitrase Internasional London, 

mewajibkan JIHD untuk membayar ganti rugi kepada BT. Kemudian ada juga 

perkara antara Roche International dan PT. Tempo Indonesia, yang diajukan 

gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, meskipun terdapat klausula arbitrase 

dalam perjanjiannya.  

Perkara putusan arbitrasenya telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, namun demikian ketika diajukan permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat menolak memberikan perintah eksekusi terhadap putusan Arbitrase 

London, dengan alasan bahwa putusan Arbitrase London apabila dieksekusi akan 

berakibat mengganggu ketertiban umum, tanpa memberikan penjelasan apa yang 

dimaksud dengan mengganggu ketertiban umum tersebut.  

Padahal Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan “putusan 

arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para 

pihak”, maka secara yuridis formil setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya 

hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak, artinya tinggal menjalankan eksekusi. 

Tetapi kenyataannya tidak mudah, karena menurut Pasal 61 Undang-Undang 

Arbitrase bahwa eksekusi dilaksanakan berdasarkan “perintah Ketua Pengadilan 

Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 

sukarela” dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 

terhadap dokumen, ruang lingkup, dan kompentensi dari arbitrase yang dipilih 

(lihat Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase), selanjutnya ayat (4) 
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menyebutkan “ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau 

pertimbangan dari putusan arbitrase”, artinya bahwa Pengadilan Negeri tidak 

diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi, tugasnya hanya 

mengijinkan atau menolak eksekusi.  

Apabila Pengadilan Negeri menolak, alasannya hanya secara limitatif yang 

ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2), yaitu apabila putusan arbitrase melanggar 

kesusilaan dan ketertiban umum, tetapi undang-undang sendiri tidak memberikan 

penjelasan tentang yang dimaksud dengan pengertian putusan arbitrase melanggar 

kesusilaan dan ketertiban umum, maka sebagaimana telah peneliti paparkan 

dalam halaman sebelumnya, yakni akan menimbulkan permasalahan baru.  

Terlebih-lebih, dalam hal ini hakim sebagai pengambil keputusan (penegak 

hukum) juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian putusan 

arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum tersebut, padahal menurut 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menyebutkan “Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka dari itu seharusnya hakim dapat 

memberikan penjelasan apa-apa yang telah menjadi pertimbangan dalam setiap 

produknya, sebagaimana asas umum hukum acara perdata yaitu asas putusan 

(baca: setiap produk hakim/pengadilan) disertai dengan alasan, untuk 

menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan hakim dalam menjalankan 

tugasnya.  

Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan semacam itu, kiranya 

harus memberikan pencerahan bagi para pencari keadilan, sebagaimana fungsi 
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kaedah hukum, yakni untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok 

manusia.  

Sesungguhnya, alasan tersebut tidak dilarang untuk menolak putusan 

arbitrase internasional, karena hal itu secara internasional juga diatur dalam Pasal 

V ayat 2 Konvensi New York 1958, juga diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-

Undang Arbitrase. Asas ketertiban umum tidak populer, tetapi asas ini selalu 

dikenal oleh setiap sistem hukum. Asas ketertiban umum merupakan salah satu 

asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup 

hukum perdata internasional5.  

Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam 

definisi hukum yang dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hukum adalah 

keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan 

manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna 

mewujudkannya dalam kenyataan.28  

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, sumber hukum yang lain juga 

meliputi kaidah, lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya 

perintah dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap sebagai sesuatu 

hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum 

positif (undang-undang). Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud 

dengan melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dapat diasumsikan oleh 

peneliti adalah putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan 

paham-paham, sendi-sendi asasi daripada hukum sang hakim. 

                                                 
28 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49. Lihat juga 

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 10. 
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Kemudian berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

diperoleh data, ada 6 putusan arbitrase asing yang dideponir (didaftarkan) untuk 

selanjutnya dimintakan eksekuatur kepada Ketua Pengadilan, perkara-perkara 

tersebut diambil dan dipilih pada pasca diundangkannya Undang-Undang 

Arbitrase yaitu tahun 1999. Oleh karena sulitnya informasi yang peneliti hadapi 

dalam mencari data sekunder tentang daftar putusan-putusan arbitrase 

sebagaimana peneliti sampaikan pada kalimat sebelumnya, maka hingga saat ini 

yang dapat peneliti sajikan hanya jumlah putusan, yakni sesuai dengan informasi 

yang disampaikan oleh petugas bagian register di Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat.  

Selain kasus yang telah diuraikan di atas, ada beberapa kasus yang pada 

tahun 1999 tidak satupun putusan arbitrase yang dapat dieksekusi dengan alasan 

mengganggu ketertiban umum, kasus tersebut salah satunya adalah Bankers Trust 

Co Ltd. dan BT Prima Securites melawan PT. Mayora Indah Tbk., dan PT. 

Jakarta International Hotel Development Tbk. Dapat diuraikan secara singkat 

kasusnya sebagai berikut: 

Sengketa antara BT vs. JIHD sebenarnya telah sampai pada putusan.Pengadilan Arbitrase 
Internasional London telah mengeluarkan putusan(award) yang pada intinya menyatakan 
JIHD telah wanprestasi dan cidera janji. JIHD juga dihukum untuk membayar ganti rugi 
kepada BT. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberikan eksekusi terhadap 
putusan Arbitrase London. Alasan penolakan disebutkan karena BT dan PT Mayora dalam 
sengketa yang sama sedang dalam proses pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan 
No. 46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999 yang memenangkan PT Mayora). Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat mengatakan bahwa dalam praktik pengadilan, acara pelaksanaan dari 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam hal ini putusan arbitrase 
asing) harus ditunda sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, KPN Jakarta Pusat menyatakan bahwa 
“apabila putusan arbitrase yang dibuat di London dilaksanakan sementara masih menunggu 
putusan PN Jakarta Selatan, maka hal itu dapat menghapuskan perjanjian pokok para 
pihak.” Berdasarkan fakta tersebut, putusan arbitrase internasional akn membingungkan dan 
akan bertentangan dengan ketertiban umum. Setelah PT Mayora dimenangkan, BT 
kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan KPN Jakarta 
Pusat. Penetapan Mahkamah Agung No. 02K/Ex‟r/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September 
2000 menguatkan Penetapan KPN Jakarta Pusat tersebut dan menolak untuk melaksanakan 
putusan arbitrase asing yang dimohonkan oleh BT. Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
pelaksanaan putusan arbitrase asing harus ditunda sampai dengan putusan Pengadilan 
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Negeri Jakarta Selatan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, hal itu akan 
bertentangan dengan tertib hukum acara. Kesimpulan dari Mahkamah Agung akan 
dianggap sebagai putusan yang tepat apabila kedua kasus antara pihak-pihak yang sama 
berkenaan dengan sengketa yang sama dan tunduk pada jurisdiksi pengadilan. Dalam 
keadaan seperti itu, putusan pengadilan akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus 
ditunda sampai dengan putusan pengadilan dalam kasus yang sedang diperiksa juga 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu, pada kasus di atas, para pihak membuat 
perjanjian arbitrase, sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa 
sengketa tersebut karena pengadilan tidak memiliki jurisdiksi.29  
 

Selanjutnya pada tahun 2000 hanya ada 2 kasus yang terdaftar, tetapi hanya 

satu yang telah dikeluarkan eksekusinya, oleh karena itu menurut pendapat 

peneliti Putusan Arbitrase terhadap kasus-kasus tersebut di atas, sekalipun 

putusannya bersifat Internasional tetapi tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi, 

hal ini dapat dikatakan hanya menang di atas kertas saja, hanya karena perbedaan 

penerapan terhadap ketentuan tentang “melanggar kesusilaan dan ketertiban 

umum” yang sejatinya Undang-Undang Arbitrase pada bagian penjelasannya 

tidak memberikan batasan tentang bagaimana dan apa yang dapat dijadikan tolok 

ukur terhadap ketentuan  melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.  

Akibatnya definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu 

pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri, sedangkan 

untuk putusan arbitrase internasional, eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan tersebut dideponir (didaftarkan) 

di Panitera. Apabila pengadilan menolak untuk melakukan eksekusi, dengan 

alasan hanya secara limitatif ditentukan pada Pasal 66 butir a, b, c Undang-

Undang Arbitrase diantaranya “apabila putusan arbitrase internasional tidak 

masuk dalam ruang lingkup perdagangan, dan atau bertentangan dengan 

ketertiban umum”. 

                                                 
29   Eman Suparman,  Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan,, terdapat 

dalam  http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/7%20PILIHAN 
%20 FORUM%20ARBITRASE%20DALAM%20SENGKETA%20KOMERSIAL%20UNTUK%20 
PENEGAKAN%20KEADILAN.PDF, 2004, hlm. 327-329 
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Artinya bahwa ketika para pelaku usaha telah mendapatkan putusan 

arbitrase, bukan berarti Putusan Arbitrase tersebut membuktikan berakhirnya 

sengketa bisnis, tetapi justru sebaliknya, sebagian besar malah menjadi awal 

dimulainya babak baru dari sebuah sengketa bisnis yang jauh dari alasan 

dipilihnya cara Arbitrase oleh para pihak, kareana tidak semua sistem hukum 

yang berlaku disetiap negara sama dal memberikan penafsiran tentang asas 

ketertiban umum dan asas kesusilaan. 

Babak baru tersebut dimulai dari Putusan Arbitrase didaftarkan ke 

pengadilan, dan atau kemudian dimintakan eksekusi, berbagai prosedur dan 

kendala akan dihadapi dan ditemui, maka dari itu tujuan hukum untuk menjamin 

kepastian hukum bagi para pencari keadilan tidak tercapai. Begitu pula, 

penggunaan perundang-undangan secara sadar oleh para penegak hukum sebagai 

suatu ciri khas penegakan hukum di Indonesia tidak pula tercapai.   

Kemudian dari hasil penelitian, ada kasus kepailitan, di mana dalam 

perubahan kontraknya dimuat klausula arbitrase, hal ini dapat dicontohkan dalam 

kasus PT. Enindo vs. PT. Putra Putri Fortuna Windu, apabila timbul sengketa 

yang bermuara pada permohonan pailit terhadap salah satu pihak, maka klausula 

arbitrase dapat dikesampingkan. Dapat diuraikan kronologis kasus tesebut sebagai 

berikut:  

Berawal dari adanya PT. Environmental Network Indonesia (selanjutnya disebut PT. 
Enindo) menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri 
agrikultur atau proyek tambak udang dari PT. Putra Putri Fortuna Windu yang merupakan 
anak perusahaan dari PPF Internasional Corporation perusahaan go public yang berada di 
Kanada.  
 
Dalam perjanjian manajemen “Turnkey”, maka PT. Enindo melakukan pekerjaan yang 
termasuk tenaga kerja yang diperlukan menggunakan biaya sendiri. Kemudian secara 
berkala PT. Putra Putri Fortuna Windu akan membayar kepada PT.Enindo menggunakan 
dana dari PPF Internasional Corporation sebagai penyandang dana. 
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Dalam perjanjian tersebut berlaku sampai 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal 30 
Oktober 1995. Namun tanpa alasan jelas PT. Putra Putri Fortuna Windu mengakhiri secara 
paksa isi perjanjian dan mengambil alih proyek, maka PT. Enindo terpaksa mengalah dan 
atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang piutang atas biaya 
pelaksanaan pekerjaan/ proyek sebesar US $ 496.284 yang telah diaudit oleh KAP Collins 
Barrow. Juga didiketahui setelah diaudit ternyata PT. Putra Putri Fortuna Windu adalah 
anak perusahaan dari PPFI.  
 
Setelah diadakan perhitungan jumlah uang yang harus dibayar maka dilakukan sebuah 
perjanjian pelunasan utang dengan surat No. 015/DIR/98. PPF Internasional Co, 
menjanjikan kepada PT. Enindo untuk melunasi utangnya secara berkala/ mengangsur 
dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 5 Oktober 1998 
sebesar US $ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US 
$ 246.284. 
  
Pada tanggal 26 Mei  1998 PT. Enindo telah melakukan penagihan kepada PT. PPF dan 
PT. PPFW menjawabnya bahwa mereka sedang menunggu pembayaran dari PPF 
Internasional Co.  
 
Bahwa selain utang kepada PT. Enindo, PT. Putra Putri Fortuna Windu mempunyai utang 
yaitu menunggak pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 s/d Desember 1998 kepada 
kelompok tani Tambak FSSP Maserrocinnae. Dalam perjanjian pembayaran itu ada 
klausula arbitrase apabila ada sengketa dalam pembayaran utang tersebut, juga PT. Putra 
Putri Fortuna Windu telah melakukan kesanggupan membayar melalui surat perjanjian.  
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PT. Enindo dan Kelompok Tani Tambak FSSP 
Maserrocinnae mengajukan permohonan pailit atas PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF 
International ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  
 
Dan perkara ini telah diputus baik pada Tingkat Pertama di Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat, Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, sebagai 
berikut: 
a. Dalam Peradilan Tingkat Pertama, yakni pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 

31 Maret 1999, Nomor: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dengan amar putusan seperti 
berikut: 
1. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini, 
2. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Enindo.  

b. Pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Mei 1999, Nomor : 
012/PK/N/1999, dengan Amar Putusan seperti berikut: 
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT Enindo 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakrta Pusat tanggal 31 Maret 1999, 

Nomor 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt Pst.  
 

Dan mengadili sendiri:  
1. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan 

memutus perkara ini 
2. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon: PT. 

Enindo.   
3. Menyatakan para Termohon: 1. PT. Putra Putri Fortuna Windu dan 2. PPF 

International Coorpration dalam keadaan pailit.  
c. Pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Agustus 

1999, Nomor: 013 PK/N/1999, dengan Amar putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan PK dari pemohon: PT Putra Putri Fortuna dan kawan 
2. Membatalkan putusan MA tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 012/KN/1999 dan 

putusan Pengadilan Niaga Jakrta Pusat tanggal 13 Maret 1999, Nomor: 014/ 
Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst 
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Dan mengadili kembali : 
1. Menolak permohonan pailit dari pemohon: PT Enindo dan kawan. 

 
Dapat ditegaskan bahwa contoh kasus di atas, dapat memberikan gambaran, 

bahwa secara fakta atau secara praktik masih banyak terjadi sengketa kewenangan 

antara Pengadilan Negeri dengan kewenangan arbitrase.  Dari hasil penelitian 

Rahayu Hartini terhadap kasus tersebut dalam judul “Kewenangan  Pengadilan 

Niaga Dalam Penyelesaian Pailit Yang Berklausula Arbitrase (Studi Kasus 

Putusan Kepailitan)”, diperoleh gambaran bahwa (1) Yang berwenang memutus 

perkara kepailitan yang berklausula Arbitrase dalam perjanjiannya adalah 

Pengadilan Niaga, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 280 ayat (1,2) dan 

penjelasannya Perpu No: 1 Tahun  1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-

Undang Kepailitan No.4  tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan). (2) Penerapan 

Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis dalam Kasus Kepailitan antara PT 

Enindo dan Kawan melawan PT. PPFW dan Kawan adalah:  (a) Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat, Undang-Undang Arbitrase sebagai special law dan Undang-

Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebagai general law, (b) Dalam Kasasi, 

Undang-Undang Kepailitan sebagai special law dan Undang-Undang Arbitrase 

sebagai general law. (c) Dalam Peninjauan Kembali (PK), Undang-Undang 

Kepailitan sebagai undang-undang khusus (special law) dan Undang-Undang 

Arbitrase menjadi general law.30  

Maka, dari hasil penelitian tersebut di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa 

pada dasarnya undang-undang yang bersifat khusus (Undang-Undang Kepailitan), 

dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, dalam hal ini 

                                                 
30 Rahayu Hartini, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit Yang Berklausula Arbitrase (Studi 

Kasus Putusan Kepailitan), terdapat dalam: http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/07/20 diposting pada 
tanggal 20 Juli 2009. 

 

http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/07/20
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Undang-Undang Arbitrase, oleh karena itu dengan status hukum dan kewenangan 

(legal status and power), Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal 

capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit dari para kreditor.  

Dalam persoalan yang demikian timbul 2 (dua) pendapat, pertama 

mengatakan bahwa dengan adanya klausula arbitrase, maka sudah menjadi aturan 

yang mutlak (absolut) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, 

dengan demikian Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan tidak berwenang 

untuk memeriksa sengketa, yang didasarkan kepada kontrak bisnis yang memuat 

klausula arbitrase, dengan demikian hukum acara yang berlaku di Pengadilan 

Niaga, merupakan bagian dari hukum acara perdata yang berlaku Peradilan 

Umum, yakni berdasarkan HIR. Pendapat ini lah yang dijadikan landasan hukum 

bagi para hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Enindo vs. PT. Putra Putri 

Fortuna Windu tersebut. 

Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa arbitrase tidak berwenang 

memeriksa permohonan pailit dari beberapa kreditornya berdasarkan Pasal 280 

(ayat 1 dan 2) Undang-Undang Kepailitan, dengan alasan adanya Asas Lex 

Specialis Derogat Lex Generalis, sehingga permohonan pailit dari beberapa 

kreditornya tetap tetap diperiksa di Pengadilan Niaga. Peneliti lebih sependapat 

dengan pendapat yang kedua tersebut, di samping berlaku asas Lex Specialis 

Derogat Lex Generalis, juga dapat didasarkan kepada obyeknya, dalam hal ini 

sepanjang obyeknya tentang permohonan pernyataan pailit, maka menurut Pasal 4 

Undang-Undang Kepailitan menyatakan, bahwa permohonan pernyataan pailit 

diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Jadi, bentuk tuntutan 

kepailitan melalui Pengadilan Niaga yang telah ditentukan oleh undang-undang 
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tersebut, dilakukan dengan mengajukan permohonan dan tidak dengan 

mengajukan gugatan.  

Pendapat peneliti bukan tidak beralasan, karena Mahkamah Agung pun 

berpendapat bahwa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dengan 

sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili 

permohonan kepailitan, tetapi Pengadilan Niaga tetap dapat memeriksa 

permohonan kepailitan. 

Dalam hal suatu sengketa telah diputus oleh arbiter melalui putusan 

arbitrase, maka haparan para pihak selanjutnya, adalah pemenuhan dan atau 

pelaksanaan putusan. 

 Pelaksanaan putusan arbitrase nasional, diatur dalam Pasal 59-64 Undang-

Undang Arbitrase. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara 

sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan 

tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, 

dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan 

arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri, 

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. 

Dari hasil penelitian Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jakarta Barat 

(Jakbar) di BANI, mengenai perkara yang masuk dari tahun 1998 - 2002, hanya 

berkisar kurang lebih 80 perkara, yang sudah diputus, pada dasarnya setelah 

diputus masing-masing pihak kemudian melaksanakan isi putusan arbitrase secara 

sukarela. Namun demikian, ada juga putusan arbitrase yang diajukan ke 

Pengadilan Negeri untuk dibatalkan dengan alasan yang cukup bervariatif. Dari 



59 
 

hasil penelitian tersebut diketahui ada 10 % dari jumlah perkara yang masuk, 

kemudian putusannya dibatalkan.  

Data yang di dapat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kasus 

arbitrase yang tercatat dalam tahun 2000 sebanyak 13 kasus, tahun 2001 sebanyak 

6 kasus, tahun 2002 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2005 sebanyak 6 kasus, 

sedangkan pada tahun 2008 kasus arbitrase yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat sebanyak 7 kasus. Dari 36 kasus tersebut, 6 kasus diantaranya 

sampai pada tahap eksekusi dan telah dilakukan (dilaksanakan) dengan baik.31 

Kemudian 30 kasus lainnya telah diselesaikan para pihak yang bersengketa 

dengan cara sukarela.  

Namun, dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional, pada tahun 

2000 sebanyak 2 kasus, tahun 2001 sebanyak 4 kasus dan tahun 2002 sebanyak 1 

kasus. Dari tujuh perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada 2 

(dua) kasus pada tahun 2001 yang diajukan bantahan oleh pihak ketiga, dengan 

alasan barang-barang itu adalah milik pihak ketiga bukan milik termohon 

eksekusi, yang sekarang ini dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung RI. 

Pada tahun 2002, ada 3 (tiga) kasus yang sedang diajukan permohonan 

pembatalan antara lain kasus yang terkenal dengan kasus "Pertamina" dengan 

alasan melanggar "Ketertiban Umum".32  

Menurut Blacks‟s Law Dictionary mendefinisikan asas ketertiban umum 

sebagai berikut:  

Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of 
fundamental concern to the state and the whole of society. Courts sometimes use the term to 

                                                 
31  Buku Register Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
32  Julius Rizaldi, Sudah Memadaikah Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia?, 2007 
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justify their decisions, as when declaring a contract void because it is “contrary to public 
policy” also termed policy of the law.33 
 

Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu asas dan 

standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh 

pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan 

semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk 

membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal 

karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu 

kebijakan hukum.  

Sesungguhnya Asas Ketertiban Umum sudah dikenal dalam setiap sistem 

hukum, baik common law maupun civil law. Dalam sistem hukum common law 

asas ketertiban umum dikenal dengan istilah public policy, sedangkan dalam 

sistem hukum civil law dikenal dengan isitilah ordre public, salah satunya di 

Perancis.  

Menurut Julian D.M. Lew, walaupun pada dasarnya kedua istilah ini sama 

dan merujuk pada suatu hal yang sama, tetapi isi dan aplikasinya berbeda. Ordre 

public secara umum lebih luas dan lebih memberikan kebebasan mengaplikasikan 

daripada public policy yang sangat terbatas dalam menjelaskan persoalan yang 

dihadapi.34 Penggunaan istilah policy inilah yang menunjukkan adanya pengaruh 

yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban 

umum, seperti yang dikemukakan oleh Tiong Min Yeo yang dikutip oleh Tineke 

Louise Tuegeh Longdong, bahwa dalam beberapa kasus, situasi yang akan 

mempengaruhi pengadilan dalam menerapkan public policy adalah hubungan 
                                                 
33  Black, Henry Campbell-, Black„s Law Dictionary with Pronunciations, West Publising Co, St. Paul Minnesota, 

USA. 1991 
 
34  Julian D.M. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration A Study in Commercial Arbitration 

Awards, Oceana Publications Incorporation, Netherlands, 1986, hlm. 566 
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politik antara forum dengan negara asing dan dalam praktiknya, tingkat doktrin 

tersebut diterapkan oleh pengadilan tergantung pada hubungan politik antara 

negara-negara yang terkait.35 

Selain itu apakah suatu putusan dapat dikatagorikan bertentangan dengan 

ketertiban umum tersebut, sesungguhnya dapat didasarkan pada paham-paham, 

sendi-sendi asasi daripada hukum sang hakim di mana putusan itu di periksa. 

Salah satu bentuk yang dapat memenuhi asas ketertiban umum di Indonesia adalah 

undang-undang dan juga yang tercantum dalam tata urutan perundangundangan 

diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Susunan dan Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila hal ini kemudian dikaitkan 

dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara di atas yang mana hakim menolak 

putusan arbitrase asing, sesungguhnya tidaklah berlebihan, karena di samping 

telah benar menjadi kewenangannya, juga diatur oleh undang-undang maupun 

Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 dinyatakan sebagai berikut: 

Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent 
authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:b) the 
recognition and enforcement of the award would be contrary to the public policy of that 
country 
 

Namun dalam penerapannya terkadang hakim tidak memberikan penjelasan 

ketika menolak putusan arbitrase asing untuk didaftar dan kemudian dimohonkan 

pelaksanaan eksekusinya, maksudnya hakim tidak memberikan penjelasan apapun 

tentang “apa melanggar apa”, sehingga memberikan kesan tidak adanya jaminan 

kepastian hukum terhadap perkara tersebut, terlebih lagi Undang-Undang 

Arbitrase sendiri tidak memberikan batasan secara jelas tentang maksud dari Pasal 

                                                 
35

  Tineke Louise Tuegeh Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, PT. Citra Adtya 
Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 97,” 
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66 ayat (2) yang dimaksud dengan ketertiban umum, sehingga memberikan 

multitafsir bagi hakim. 

Maka dari itu setiap undang-undang yang berlaku disetiap negara harus 

dapat mencerminkan karakteristik sendiri, sesuai dengan cirri khas tersendiri 

untuk menentukan kebijakan hukumnya, maka dari itu Undang-Undang Arbitrase 

pun memuat karakteristik tersendiri, antara lain  Pasal 1 ayat (1) mengatur tentang 

penunjukan terhadap keberlakukan pilihan forum (arbitrase), yakni adanya itikad 

baik untuk memilih arbitrase melalui perjanjian tertulis. Pasal 6, dapat diuraikan 

bahwa setelah mengamati redaksi dalam Pasal 6 khususnya ayat (7)-nya, selain 

tidak memberikan jaminan kepastian dan keadilan, di lain pihak substansi atau 

redaksinya dapat menimbulkan multitafsir, sehingga perlu direvisi. Setelah 

diamati dan dipelajari ternyata dalam penerapannya menemui kesulitan ketika 

terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan dari hasil mediasi, 

meskipun kesepakatan tersebut telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri setempat, terlebih lagi apabila salah satu pihak melakukan tindakan 

pengandaian terhadap itikad baik. 

Kalimat “wajib didaftarkan” yang dalam praktiknya tidak disamakan 

kedudukannya dengan akta van dading tersebut dimungkinkan timbulnya 

permasalahan yang baru ketika salah satu pihak tidak melaksanakan hasil 

kesepakatan tersebut, untuk itu dikhawatirkan dalam penerapannya akan seperti 

fenomena gunung es, yang sewaktu-waktu akan mencair dan untuk kemudian 

hilang begitu saja, karena kehilangan kekuatan hukumnya.  

Kemudian, tidak sedikit pula para pencari keadilan yang mempertanyakan 

tentang keberadaan Pasal 6 ayat (9) yang: 
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“Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat 
(6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat 
mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc”.  
 

Kebingungan para pencari keadilan sangat beralasan, ketika 

mempertanyakan apakah Pasal 6 ayat (9) tersebut bersifat kumulatif atau alternatif 

? Karena apabila melihat redaksi yang demikian banyak yang kemudian 

menafsirkan bahwa Arbitrase merupakan suatu pilihan cara penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan yang terakhir setelah tahap negosiasi, mediasi, dan konsiliasi 

ditempuh namun gagal (bersifat kumulatif), atau para pencari keadilan dapat 

memilih cara arbitrase tanpa melalui cara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi 

terlebih dahulu sebagaimana tahapan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2-6) 

tersebut, artinya berlaku alternatif. 

Apabila bersifat kumulatif, maka diperlukan suatu prosedur tersendiri, 

karena memang dalam Undang-Undang Arbitrase tidak diatur, tujuannya adalah 

untuk mencegah timbulnya berbagai penafsiran, yang dapat mengakibatkan suatu 

undang-undang kehilangan daya ikatnya.  

Sejalan dengan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah (RPJMN) 2004-2009 yang menyebutkan: Sejalan dengan 

paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy 

Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan 

dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah 

terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada 

sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan 

pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa 

diukur dari kemampuan IPTEK sebagai faktor primer ekonomi menggantikan 

modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pada permulaan abad ke- 
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20, salah satu penemuan revolusioner di bidang teknologi informasi yang sangat 

mempengaruhi perkembangan perekonomian adalah ditemukannya Internet 

(Interconnection Networking), sebagai media komunikasi yang cepat dan handal.  

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan Internet telah mengubah wajah 

dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional kebentuk yang lebih modern, yaitu 

secara virtual, ini melatarbelakangi lahirnya istilah electronic commerce (e-

commerce).   

E-commerce di Indonesia berkembang dengan pesat, sekalipun 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasific, seperti 

Malaysia, Printer pilipina, Singapura, Australia, Taiwan, perkembangan 

penggunaan Internet di Indonesia masih jauh tertinggal.36  

Bagi konsumen e-commerce telah mengubah cara konsumen dalam 

memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen, e-commerce telah 

mempermudah proses pemasaran suatu produk. Sekalipun penggunaan internet 

dalam transaksi bisnis menjanjikan berbagai kemudahan, hal ini tidak berarti e-

commerce adalah suatu sistem yang bebas dari permasalahan, khususnya 

permasalahan hukumnya. Dapat dicontohkan, tentang jual-beli barang melalui 

internet, hampir dapat dipastikan terlambat dalam pengiriman barang yang 

dipesannya, atau bahkan barang yang dipesannya tidak sampai ke konsumen, 

padahal konsumen telah membayarnya lebih dahulu melalui transfer antar bank. 

Akhirnya untuk mendapatkan refund (pembayaran kembali) dari barang yang 

dibeli saja harus menunggu sampai berbulan-bulan. Selain itu, permasalan juga 

akan muncul ketika penjual (suppliers atau sellers) tidak memberikan barang 
                                                 
36 Alinafiah dan Prasetyo, Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Antaran Tepat Waktu dalam Mendukung E-

Commerce, makalah pada seminar “E. Commerce Revolusi Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Peta 
Perdagangan Global yang” diselenggarakan oleh KM ITB Bandung, 15 April 2000 
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sesuai dengan aplikasi yang ditawarkannya, dan atau penjual (suppliers atau 

sellers) tidak memberikan kuitansi atau bukti transaksi dalam transaksi jual-beli 

tersebut. Kondisi ini tentunya akan merugikan baik bagi konsumen yang memiliki 

posisi tawar (bargaining position) lebih rendah.  

Transaksi electronic commerce sangat rentan terhadap lahirnya berbagai 

sengketa atau masalah hukum di antara para pihak, sebagai akibat dari saling 

berjauhannya domisili para pihak yang bertransaksi serta bahasa, budaya dan 

sistem hukum yang berbeda. 

 Salah satu upaya yang dapat ditempuh guna menyelesaikan masalah di atas 

adalah dengan digunakannya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, 

efisien, disertai biaya murah. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

efektif, efisien serta biaya murah merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda 

lagi realisasinya, guna terwujudnya kepastian hukum.  

Namun hal ini timbul kendala, ketika para pihak hendak memilih untuk 

menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif 

(Alternative Dispute Resolution atau ADR), yakni dalam menentukan yurisdiksi, 

karena dalam cyberspace setiap interaksi tidak dibatasi oleh batas wilayah 

(borderless). 

Di Amerika Serikat, sebagai negara pertama yang mengembangkan media 

Internet dalam aktivitas perdagangan, eksistensi lembaga penyedia jasa 

penyelesaian sengketa secara online banyak bermunculan, sehingga bermunculan 

situs-situs seperti, Cybersettle.com, e-Resolutions.com, iCourthouse, dan Online 

Mediators. Bahkan, The American Arbitration Association yang biasanya 

menyediakan jasa arbitrase secara off line, telah mengumumkan bahwa mereka 
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menawarkan jasa mediasi dan arbitrase berkenaan dengan aktivitas di Internet.37 

Berbeda di Indonesia, meskipun Undang-Undang Arbitrase telah menyinggung 

dimungkinkanya penyelesaian sengketa melalui on line sebagai mana tertuang 

dalam Pasal 4 ayat (2), namun demikian pasal tersebut tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana prosedur dalam menyelesaikan 

sengketa e-commerce, oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa Undang-

Undang Arbitrase masih perlu untuk disempurnakan. 

 
C. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas  

Disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membawa 

perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan 

ekonomi syari‟ah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri.  

Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang 

absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama hanya berwenang 

menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris, dan wakaf, tetapi 

dengan perubahan tersebut, wewenang Peradilan Agama menjadi lebih luas, yaitu 

Peradilan Agama juga berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Tetapi, 

apabila meneliti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan adanya pilihan cara penyelesaian 

sepanjang kedua belah pihak (debitor dan kreditor) membuat perjanjian untuk itu, 

                                                 
37 Imamulhadi, Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan secara Elektronik, artikel dalam Cyberlaw Suatu 

Pengantar, ELIPS Project, Jakarta, 2001, hlm.80. 
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dengan mencantumkan pilihan sistem hukum, yaitu sistem hukum agama dan 

sistem hukum positif.  

Padahal dalam penjelasan tersebut jelas ditentukan tentang penggunaan 

suatu sistem hukum yang mengacu kepada “Prinsip Syari‟at Islam”, oleh karena 

itu membuat para pencari keadilan menjadi bingung, apakah hakim di peradilan 

umum juga dibekali pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang didasarkan 

pada Prinsip Syari‟at Islam ? 

Model penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan non litigasi yang 

dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaiakan permasalahan keuangan 

syari‟ah harus dituangkan dalam akad (perjanjian).  

Lembaga Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dirubah 

menjadi Badan Arbitrase Syari‟ah Indonesia (Basyarnas) pada tahun 2004, 

menjadi lembaga hukum untuk menyelesaikan sengketa di luar ketentuan 

Undang-Undang Arbitrase. Berdirinya BAMUI di Indonesia diharapkan sebagai 

dukungan dan partisipasi konkrit umat Islam terhadap upaya pemerintah Republik 

Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian di kalangan 

umat Islam. 

Menurut pendapat Thahir, bahwa kehadiran Arbitrase Islam (Basyarnas) di 

Indonesia merupakan suatu condition sine qua non, secara yuridis formal 

kedudukan Basyarnas dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum 

yang kokoh, meskipun keberadaannya di luar Undang-Undang Arbitrase.38 

Basyarnas merupakan badan arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia.  Yaitu 

merupakan lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia 

                                                 
38 M. Thaher, Asmuni. Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Makalah yang 

disajikan dalam Seminar di MSI-UII.Net-3/9/2004 
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(MUI), berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat 

yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.  

Pendirian lembaga ini, awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah.39 Maka dapat disimpulkan 

bahwa ketika nasabah dengan bank Muamalat Indonesia terjadi sengketa, 

Basyarnas dan atau pengadilan negeri dapat menjadi pilihan cara penyelesaian 

sengketa yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian arbitrase atau 

klausula arbitrase.  

Maka menjadi terlihat adanya pertentangan antara Pasal 55 dengan Pasal 49, 

artinya bahwa Pasal 55 menghendaki sengketa perbankan syariah juga dapat 

diselesaikan melalui Peradilan Umum, sedangkan dalam Undang-Undang 

Peradilan Agama bahwa sepanjang persoalan yang menyangkut masalah ekonomi 

syariah maka penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.  

 

Tabel:  1 

Perbandingan antara Basyarnas dengan Pengadilan Agama 

  Basyarnas Pengadilan Agama 

Landasan 
Hukum   
  

Undang-Undang No. 30 tahun 
1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian 
Sengketa 

Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006 tentang Pengadilan 
Agama 

Instrumen utama Arbiter Hakim 
Sifat putusan Final dan binding, fiat eksekusi 

ke Pengadilan Negeri 
Terdapat upaya hukum banding, 
kasasi/PK 

Klausula 
Penyelesaian 
Sengketa 

Dalam akadnya diakomodasi 
pemilihan penyelesaian 
sengketa dengan menunjuk 
Basyarnas 

Dalam akadnya diakomodasi 
pemilihan penyelesaian 
sengketa dengan menunjuk 
Pengadilan Agama 

   

                                                 
39 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar 

Modal Syariah di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.,hlm. 167.  
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Asas Mengingat merupakan arbitrase 
maka proses perkara bersifat 
cepat  

Relatif lama apabila terdapat 
pihak lain yang mengajukan  
upaya hukum  
 

Bentuk klausula Bisa factum de compromittendo 
(biasa dibuat sebelum timbul 
sengketa; dicantumkan dalam 
perjanjian pokoknya) atau 
akta Compromis (dibuat dalam 
perjanjian tersendiri setelah 
timbul sengketa) 

Langsung dicantumkan dalam 
perjanjian pokok (akad). 

 

Selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, perlu juga 

memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penegakan hukum. 

Selanjutnya Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan 

dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, 

putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan ini berlaku bagi 

putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga 

arbitrase lainnya. “Sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase, yang berwenang 

menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri”, namun demikian 

berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas yang 

pada intinya mengatakan “Baik pendaftaran putusan Basyarnas maupun 

eksekusinya itu menjadi kewenangan Peradilan Agama”.  

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para 

pihak yang bersengketa oleh sekretaris. Berkas permohonan tersebut mesti 

mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang 

yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu 

berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak 
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atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa 

dan juga apa yang dituntut.  

Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka perjanjian itu 

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, 

Pengadilan Negeri menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu 

penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-

hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya klausula 

arbitrase maka akan menjamin suatu keadilan dan kepastian hukum dalam 

penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Namun hingga saat penelitian ini 

dilakukan sengketa ekonomi syari‟ah yang masuk ke Pengadilan Agama, atau 

yang diselesaiakan di lembaga Basyarnas berdasarkan Undang-Undang No. 21 

tahun 2006 ataupun Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 belum pernah ada.    
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BAB  III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah tersebut di atas yang 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar 

Pengadilan dalam sengketa bisnis, pasca diundangkannya Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

2. Untuk mengetahui gambaran tentang kendala-kendala hukum yang mempengaruhi 

keberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi sengketa-sengketa bisnis saat ini dan 

kaitannya dengan Sistem Hukum di Indonesia  

3. Untuk mengetahui dan sekaligus memberikan gambaran tentang keberadaan Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

sebagai landasan hukum formil bagi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan 

saat ini dan yang akan datang, sehingga tercipta kepastian hukum yang berkeadilan, 

guna memenuhi harapan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya. 
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B. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi yang hendak mengembangkan 

lebih lanjut penelitian ini, atau bagi yang membutuhkan, baik dalam dunia akademisi 

maupun praktisi.  

1.  Kegunaan Akademik  

a. Khususnya bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Hukum Formil tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Sistem Hukum Di Indonesia, guna 

penyempurnaan aturan tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

b. Di samping itu, diharapkan dengan ditemukannya teori atau asas-asas hukum dalam 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Formil khususnya 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dari segi ilmu Hukum 

Perdata Internasional. 

 

2.  Manfaat Kelembagaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kelembagaan maupun non 

kelembagaan antara lain sebagai berikut : 

A. Kelembagaan : 

a. Secara umum dapat memberikan alternatif model dalam penyelesaian sengketa 

bagi pengembangan kurikulum di Fakultas Hukum di Kota Bandung; 
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b. Bagi Fakultas Hukum UNPAS khususnya penelitian ini diharapkan untuk 

melakukan upaya pembaharuan kurikulum dalam hukum perdata formil, serta 

untuk peningkatan kualitas keahlian lulusannya yang fokus di bidang praktisi 

hukum. Diharapkan juga bahwa model ini dapat menjadi landasan untuk 

diterapkannya dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara 

Peradilan Agama, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di Fakultas Hukum 

UNPAS Bandung, dan Kegiatan di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum 

Unpas. 

 

B. Non Kelembagaan : 

a. Bagi para penegak hukum dapat merubah cara berpikir dari model konvensional 

menjadi model alternatif penyelesaian sengketa bisnis, sehingga asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan dapat tercapai yang pada akhirnya para pencari keadilan 

segera mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang tidak menimbulkan 

masalah kembali; 

b. Manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya 

legislatif untuk segera dapat merubah undang-undang terkait yang dirasa sudah 

tidak relevan lagi. 
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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang sesuai dengan disiplin ilmu 

peneliti, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Di samping itu pula peneliti juga melakukan kajian yang mendalam 

terhadap fakta hukum yang ada untuk mencari gambaran tentang penyebab kesimpangsiuran 

aturan secara vertical dan horizontal antara asas-asas dan kaedah yang berlaku, serta 

berusaha untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan 

perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan fenomena yang terjadi 

antara praktik dengan pelaksanaan hukum positifnya,1 Undang-Undang Arbitrasenya 

sebagai hukum positif tidak sempurna, sehingga perlu dianalisis untuk memberikan suatu 

gambaran secara sistematis fakta-fakta yang menyangkut ketidaksempurnaan dari 

Undang-Undang Arbitrase (hukum positifnya)2 yang dikaitkan dengan paktiknya, 

sekaligus memberikan gambaran secara sistematis dari fakta-fakta yang terjadi, maka 

diperlukan penelitian hukum untuk menemukan jawabannya, sekaligus memberikan 

gambaran tentang pemecahannya. 

 
                                                 
1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97. 
2 Ibid., 
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2. Metode Pendekatan  

Penelitian ini ingin mengkaji dan memahami suatu penelitian hukum, yaitu suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan juga pemikiran tertentu yan 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Disamping itu pula peneliti juga melakukan kajian yang mendalam 

terhadap fakta hukum yan ada untuk mencari gambaran tentang penyebab timbulnya 

ketidaksingkronan secara vertical dan horizontal antara asas-asas dan kaedah yang berlaku, 

serta berusaha untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Oleh karena 

itu harus selalu diseimbangkan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran 

tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.    

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang bersifat 

teoritis, yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan-pandangan dan doktin-

doktrin hukum, inventarisasi peraturan hukum, penerapan hukum in concreto, serta sistem 

hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum yang menyangkut tentang Problematis 

anatara arbitrase dan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, maka 

dapat dilakukan melalui metode pendekatan “Yuridis Normatif”dan ”Yuridis empiris”, yang 

akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif. 

 

3. Alasan pemilihan Metode Pendekatan 

Metode pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan, Pertama,  penelitian ini 

bersifat deskriptif analitis, yaitu mengambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan fenomena yang terjadi antara praktik 
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dengan pelaksanaan hukum positifnya (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 97). yang 

menyangkut permasalahan Penyelesaian sengketa perdata yang berlaku di Indonesia dan 

sekaligus memberikan gambaran secara sistematis fakta-fakta yang menyangkut tentang 

efektifitas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa sebagai landasan hukum. Oleh karena permasalahan pokok bersifat 

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin hukum, inventarisasi 

peraturan hukum, penerapan hukum secara nyata, sistem hukum, sejarah hukum serta 

perbandingan hukum yang menyangkut lembaga Penyelesaian Sengketa Perdata di luar 

pengadilan yang pada pokoknya menyebutkan salah satu cirinya adalah Putusan Arbitrase 

bersifat final dan binding, namun benarkah dapat menciptakan kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka diperlukan adanya penelitian 

hukum untuk mencari penyebabnya serta sekaligus memberikan gambaran tentang 

pemecahannya.   

Kedua, pendekatan ini mampu berkorelasi dengan persoalan yang tengah di teliti 

yaitu masalah hukum aktual dan kontemporer yang terdapat di literatur, baik teori 

(substansinya) maupun praktik hukum tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa perdata di luar pengadilan, maka penelitian ini merupakan penilitian (applied 

research) yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam praktik. Applied 

Research is research with fendings that can be applied to solve the problems of immediate 

concern (Kenneth D. Bailey, 1982 : 21). 

Maka Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Kepustakaan. Adapun jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Adapun data 
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sekunder yang diperlukan berupa informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 

4. Objek  Penelitian 

Penelitian ini mencoba memanfaatkan data perkembangan dunia ilmu pengetahuan 

berupa paradigma/konsep/teori yang relevan, karena penelitian ini merupakan masalah 

hukum yang aktual dan kontemporer yang terdapat di literatur, baik teori (substansinya) 

maupun praktik hukum tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa perdata di 

luar pengadilan, maka penelitian ini merupakan penelitian (applied research) yang 

ditujukan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam praktik. Sosialisasi dan adaptasi 

alternatif model ini (dalam praktik perdagangan Indonesia) dilakukan melalui sistem 

peradilan atau dapat pula melalui telaah kasus (studi kasus putusan arbitrase), dengan 

memperlihatkan kelemahan-kelemahan cara ADR dalam memecahkan berbagai Sengketa 

Bisnis.  

 

5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang sudah jadi, yaitu (berupa) nilai-nilai, 

teori-teori atau konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli, yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan. (Anton Bakker, Achmad Charis Zubair,1990;116)  Dalam 

penelitian data yang diperoleh, disusun secara sistematis dengan menggunakan metode 

diskrifptif analitis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan dalam 

identifikasi masalah di atas. Data sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan hukum 

yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini, akan dianalisis secara kualitatif untuk 
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selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan menggunakan 

metode  kualitatif eksploratif. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Kepustakaan ini dapat menggunakan 3 

Bahan Hukum antara lain Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan 

Hukum Tertier. Adapun bahan hukum primer antara lain peraturan dasar dan peraturan 

perundang-undangan, Putusan-Putusan Arbitrase yang menyangkut topik dan materi 

penelitian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan materi 

penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder, berupa dokumen-dokumen pendukung 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa penjelasan Undang-Undang, 

Rancangan Undang-Undang, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel, hasil 

penelitian dan beberapa bahan literatur yang berkaitan dengan topik dan materi penelitian. 

Kemudian bahan hukum tertier dapat menggunakan kamus bahasa, ensiklopedia, dan 

lain-lain yang sejenis. Pengumpulan data Lapangan akan dilakukan dengan menggunakan 

metode Purposif Sampling, artinya tidak semua data lapangan dijadilan sample, tetapi akan 

dipilih secara acak yang sekiranya dapat mewakili dalam penelitian ini. Selain itu untuk 

melengkapi dan memperdalam penafsiran terhadap data-data yang telah tersedia dalam 

berbagai perpustakaan dengan didukung dari hasil wawancara secara langsung dengan 

berbagai pihak.        

7. Keabsahan Data 

Data kualitatif yang akan diperoleh tidak bersifat tunggal, namun  beragam 

mengingat  begitu banyak paradigma/teori/konsep yang dikaji.  Data kualitatif  merupakan 

salah satu metode penelitian yang di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, yang diperoleh 
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melalui studi kepustakaan.  Data kualitatif itu akan bersifat dialogis, artinya satu dengan 

yang lain  saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, data akan 

berkaitan sangat erat. Model dialogis ini juga  merupakan bentuk dari pengecekan data, 

sehingga setiap data yang diperoleh akan dicek oleh data lainnya, data lain itu kemudian 

akan dicek pula oleh data lainnya pula, sehingga pengecekannya akan seperti model 

„triangulasi data (Valerie J. Janesick, 1994), di mana data yang satu akan dicek melalui data 

lainnya. Triangulasi data merupakan model pengecekan sirkuler sehingga data seakurat 

mungkin dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Triangulasi data sebagaimana pada 

prinsipnya merupakan metode yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap 

sejumlah data yang dikumpulkan. Triangulasi merupakan upaya untuk mendapatkan 

pemahaman  yang lebih mendalam tentang apa yang dikaji. Menurut Agus Salim, 

triangulasi bukan merupakan alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanya sebagai 

alternatif terhadap pembuktian. (Agus Salim, 2001;6-7). Sistem triangulasi data dengan 

model sirkuler sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :  

        

                     Ragaan  

                            Triangulasi Data 
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8. Desain Analisis Data 

Berangkat dari sebuah paradigma atau teori yang telah ada  dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan saat ini yaitu Positivisme Hukum (dilakukan melalui telaah kepustakaan 

atau data sekunder), yang menghegemoni model penalaran hukum di Indonesia, dikaitkan 

dengan perkembangan dan perubahan realitas saat ini, (Yasraf Amir Piliang, 2004), Agus 

Salim, 2001;12-13); maka ditemukan berbagai masalah  dari dominasi dan hegemoni 

Paradigma Positivisme Hukum terhadap metode penalaran hukum. Kemudian dilakukan 

penelusuran tentang perkembangan mutakhir dalam ilmu hukum, khususnya dengan 

semakin menguatnya perkembangan pemikiran post-modernis, yaitu munculnya pemikiran 

yang mencoba keluar dari hegemoni Posivitivisme Hukum misalnya saja metode penafsiran 

dekonstruksi (hermeneutika dekonstruksi) yang dikembangkan oleh Jacques Derrida, yang 

basisnya didasarkan kepada logika kuantum. Terhadap perkembangan tersebut, selanjutnya 

dilakukan akan dilakukan analisis deskriptif melalui interpretasi, yaitu mencoba menerobos 

dan menangkap masalah hukum tersembunyi di dalamnya, yaitu struktur-struktur hakiki, 

dan kemudian atas pemahaman itu dilakukan evaluasi kritis dan menyajikan pandangan 

alternatif yang lebih lengkap serta sesuai.  Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan 

semua unsur-unsur dalam masalah hukum yang tersembunyi yang melatar belakangi 

berbagai persoalan yang dihadapi untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan 

dominan, serta mana yang marginal.  Komparasi, yaitu mencoba membandingkan hasil 

Data

Teori

Data

Kepustakaan

Data

Teori
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penelitian dengan teori-teori lain, atau dengan penelitian lain, sehingga sifatnya yang khas 

dapat ditentukan sepersis mungkin. Komparasi juga akan mencoba untuk membandingkan 

dengan pandangan-pandangan hukum lain yang berbeda, sehingga melalui komparasi 

tersebut diharapkan semakin jelas konsepsi dasar yang termuat dalam persoalan yang 

dikaji, untuk mendapatkan pemikiran yang eksploratif.   

Adapun tentang  tahap penelitian yang akan dilakukan dijelaskan melalui sebagai 

berikut: 

 

 

 
 
 
 
 
 

RISET 

Tahap I 
Bulan ke 1 & 2 

a. Persiapan 
b. Penelusuran Kepustakaan 

c. Pemantapan Kajian Teoretis & 
Metode 

 

Tahap II  
Bulan ke 3 & 7 
Pengumpulan Data 
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Korespondensi 
 

Tahap V 
Bulan ke 10 
Perumusan Hasil 
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Tahap VI 
Bulan ke  11 

Seminar & Pelaporan Hasil 

Tahap VII 
Bulan ke  12 

Perbaikan & Penggandaan 

Tahap IV 
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a. Silogisme 

b. Dekonstruksi 
c. Sistesis 

d. Matriks Hasil Analisis 

Tahap III  
Bulan ke 3 & 7 
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c. Penyusunan Matriks 
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Tahap 1 
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Proposal 
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Kemudian dilakukan penelusuran tentang perkembangan dalam hukum acara perdata, khususnya 

dengan semakin berkembanganya hukum perdata materiil dalam dunia perdagangan saat ini, 

sehingga tidak mungkin lantas Indonesia akan berdiam diri tidak mengikuti globalisasi 

perdagangan, di mana Indonesia telah turut meratifikasi konvensi jenewa. Maka sudah 

selayaknya apabila peneliti mengajukan bentuk model komparasi antara peradilan konvensional 

dan alternative penyelesaian sengketa, hanya saja diperlukan adanya perubahan undang-

undangnya sehingga dapat mengkaver keinginan para pelaku bisnis yang akan menyelesaiakan 

sengketanya dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta efektif. 

Lebih jelas desain analitis dapat dilihat ragaan dibawah ini: 

 

Ragaan 

Desain Analisis  

 

Teori 

 

   Alternatif Baru                                      Data 

 

                Masalah 

       Analisis       
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BAB  V 

KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADAPTASI MODEL PENYELESAIAN 
SENGKETA BISNIS DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN 

PERKEMBANGANNYA SAAT INI 
 

A. SEJARAH PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA 

 

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, sebelum 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.  

 

Hubungan Bisnis adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua 

orang (pihak) atau lebih secara sukarela dalam bidang perdagangan dengan 

kesepakatan-kesepakatan tertentu. Artinya saling melaksanakan prestasi dan 

kontra prestasi sebagaimana yang telah disepakatinya. 

Hubungan bisnis dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum, dalam arti 

dapat dilakukan antara individu dengan individu, badan hukum dengan individu, 

badan hukum dengan badan hukum, dalam dunia perdagangan atau bisnis 

mereka itu disebut sebagai para pelaku bisnis (usaha). Selain itu hubungan bisnis 

dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis (usaha) yang langsung berhubungan 

dengan negara, baik dalam skala nasional maupun skala internasional, dan 

bahkan hubungan bisnis dapat pula dilakukan dengan antar negara, melalui cara 

menanamkan modal usaha. 

Fenomena yang terjadi di Indonesia dewasa ini, dunia perdagangan atau 

dunia bisnis banyak menimbulkan konflik terhadap para pelaku usaha nasional 

maupun internasional, hal ini akibat dari munculnya globalisasi ekonomi yang 

mengarah kepada dunia pasar bebas. Konflik tersebut pada akhirnya dapat 
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menimbulkan sengketa bagi para pelaku usaha, inilah yang diistilahkan dengan 

sengketa bisnis.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, faktor utama penyebab timbulnya 

sengketa dalam bidang perdagangan di Indonesia, adalah faktor terbukanya 

perkembangan dunia bisnis yang menuju pasar bebas, sehingga setiap pelaku 

usaha diberbagai negara bersaing dalam mengembangkan usahanya dengan 

bentuk kerjasama dalam menanamkan modalnya, atau juga kerjasama tentang 

pengadaan barang dan jasa.  

Kedua, selanjutnya persaingan yang terjadi, tidak saja dilakukan oleh para 

pengusaha lokal (nasional) tetapi juga melibatkan pengusaha atau perusahaan 

negara lain (internasional). Maka, sebagaimana telah peneliti uraikan dalam 

halaman sebelumnya, timbulnya sengketa dapat disebabkan pula adanya 

perbedaan pengertian, maksud dan atau penafsiran dari isi perjanjian yang telah 

dibuat mereka, hal ini lebih disebabkan karena adanya perbedaan budaya hukum 

masyarakat dan sistem hukum dari negara masing-masing yang terlibat dalam 

hubungan hukum tersebut.    

Saat ini telah terjadi  pergeseran pola perilaku masyarakat Indonesia, 

menuju ke arah masyarakat modern,  sehingga menghendaki segala sesuatunya 

serba cepat, praktis dan kompetitif, artinya senantiasa mengupayakan segala 

sesuatunya diselesaikan atau dikerjakan dengan serba cepat.  

Maka dapat dipastikan perkembangan masyarakat modern yang 

demikian, mempengaruhi pula perkembangan hukum di Indonesia (”Law as a 

tool of social engineering”). Secara progresif, hukum berkembang mengikuti 

perkembangan masyarakat modern, konsekuensinya, penegakan hukumnya 
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perlu disinergikan, agar tujuan penegakan hukum sebagai sarana pencapaian 

kepastian hukum yang berkeadilan, dapat tercapai.  

Secara kritis,sistem hukum Bhineka Tunggal Ika,1 yakni sistem hukum 

berbasis heterogenitas nilai yang berasal dari sumber-sumber hukum yang 

hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat, tertulis atau tidak tertulis sesuai 

karakteristik Negara dan bangsa Indonesia. 

Penerapan sistem hukum Bhineka Tunggal Ika yang dikemukakan 

Subarsyah,2 dapat peneliti kaitkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, khususnya alinea 2 dan alinea 4 sebagai dasar pencapaian asas kepastian 

dalam penegakan hukum di Indonesia. Maka, agar hukum dapat diterima dalam 

kehidupan masyarakat (memberikan kepastian hukum) tentunya harus 

disesuiakan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Konstitusi 

negara Indonesia, dengan memperhatikan sistem hukum Bhineka Tunggal Ika. 

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk 

menciptakan keadilan. Tujuan dari penegakan hukum secara umum adalah untuk 

menegakkan prinsip-prinsip equility before the law dan pencapaian keadilan 

bagi orang. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, dinyatakan oleh Is 

Sutanto,3 paling tidak empat dimensi, yang mempengaruhi kualitas penegakan 

hukum, yaitu di samping undang-undang, penegakan hukum secara konkrit 

melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum di 

dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung 

dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada situasi tertentu. 
                                                             
1   Paulus Wahana, Filsafat Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 7 
2 T. Subarsyah Sumadikara, Kejahatan Politik (Kajian dalam Perspektif Kejahatan Sempurna), Kencana Utama, 

Bandung, hlm. 102  
3 Is Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Reaksi Sosial, Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 tahun 1992, hlm. 

17. 
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Selain itu, proses penegakan hukum terkait didalamnya berbagai 

komponen yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, masing-masing 

saling berhubungan dan terdapat ketergantungan yang erat, komponen tersebut 

meliputi substantive law, procedur law, personel, organization, resources, 

decicion rule dan decicion habbit.4Aliran Utilitarianism, dari Jeremy Bentham 

menekankan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan, dan 

mengurangi kerugian, dengan alasan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya terhadap setiap kepentingan perlindungan hukum dalam menjalankan 

usaha bisnisnya.  

Dengan demikian, apakah selama ini keberadaan hukum positif Indonesia 

telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap para pelaku bisnis secara 

optimal, yakni dalam rangka para pelaku bisnis mempertahankan hak dan 

kepentingannya yang diatur dalam hukum positif materiil. Secara praktik, upaya 

perlindungan hukum dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum yang 

dilakukan oleh para penegak hukum. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut sejarahnya, proses 

penegakan hukum melalui distrik (peradilan), telah dimulai sejak Indonesia 

dijajah oleh Belanda, namun demikian bukan berarti proses penegakan hukum 

yang lainnya tidak ada. Pada masa penjajahan, yang dimaksud dengan proses 

penegakan hukum yang lainnya, adalah sengketa yang diselesaikan melalui tetua 

adat, ketua suku, atau pemuka-pemuka agama dengan cara musyawarah untuk 

mendapatkan pemufakatan (istilah sekarang disebut perdamaian). Penyelesaian 

sengketa yang demikian, biasa dilakukan oleh penduduk asli Indonesia, 

                                                             
4  Yehezkel Dror, Ventures in Policy science, Elseveir, New York, hlm. 170. 
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sedangkan proses penegakan hukum melalui distrik (peradilan), semula hanya 

diperuntukkan bagi golongan orang Eropa dan orang-orang yang melakukan 

hubungan hukum dengan golongan orang Eropa. 

Setelah Indonesia merdeka, proses yang demikian masih tetap ada hingga 

saat ini, dengan segala perubahan dan perkembangannya, yang disebut dengan 

istilah penyelesaian sengketa melalui cara konvensional, sedangkan keberadaan 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara musyawarah (lihat Sila ke-

4 dari Pancasila),5 berkembang dengan berbagai istilah lain, satu dengan yang 

lainnya memberikan makna masing-masing, padahal secara filosofi dapat 

diartikan sama,  misalnya istilah Negosiasi, dan istilah  Mediasi sama-sama 

mencari kesepakatan. 

Berbagai istilah tersebut di atas, sejalan dengan makna yang terkandung 

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan alinea 4, yakni menjadi ciri khas 

demokrasi Indonesia. Ciri khas demokrasi Indonesia, yang dimaknai dengan 

Demokrasi Pancasila, mengandung asas kekeluargaan dan gotong-royong yang 

dimaknai adanya kerukunan, sehingga terwujud adanya kesejahteraan rakyat, 

yang religius magis, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. 

Kepribadian bangsa Indonesia yang berkesinambungan menjadi tolok ukur 

dari penegakan hukum, hal ini sebagai konsekuensi penerapan Pasal 24 dan 

Pasal 27 UUD 1945 Negara Republik Indonesia merupakanhak kesamaan 

kedudukan dalam hukum dalam pemerintahan, yaitu hak yang berkaiatan dengan 

kehidupan hukum dan pemerintahan. 

                                                             
5  Sila ke 4 dari Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan  
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Selanjutnya, kata sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, dapat diartikan 

adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-

organisasi terhadap satu objek Permasalahan, yang dapat menimbulkan suatu 

akibat hukum, dalam hal ini salah satu pihak akan menderita kerugian.6 Maka 

menurut Teori John Austin tentang Positivisme hukum sangat berpengaruh 

terhadap proses penegakan hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan 

rasional dengan metode rasional pula,7 atas dasar itu positivisme hukum dalam 

hal melihat realitas dianggapnya selalu tertib, teratur dan formal (statis 

mekanistik), dengan demikian, apabila terjadi adanya sengketa di antara para 

pihak, perlu diselesaikan dengan menggunakan, atau didasarkan kepada hukum 

positif untuk mendapatkan kepastian, dan tercapainya asas keseimbangan dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Pada prinsipnya, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan 

hubungan hukum disetiap pergaulan bisnisnya, meskipun demikian bukan 

berarti mereka boleh melakukan pergaulan bisnis secara bebas tanpa batas. 

Begitu juga setiap orang berhak menentukan pilihan cara untuk menyelesaikan 

sengketanya, namun demikian agar tidak terjadi main hakim sendiri 

(eigenrichting),8 maka diperlukan adanya aturan-aturan hukum formil, guna 

mempertahankan dan sekaligus melindungi kepentingan hak para pelaku 

bisnis.  

Menurut Aliran Positivistik tidak membatasi, hanya undang-undang satu-

satunya sumber hukum, tetapi juga kebiasaan, dan/atau hukum adat, pendapat 

                                                             
6Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm 367. 
7  Judith Saklar, Legalism, University Perss, Cambridge, 1964, hlm. 34. 
8  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara ….. Loc.Cit. 
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ahli, serta yurisprudensi, maka menjadi relevan sebagai salah satu landasan, 

dalam mebahas model penyelesaian sengketa bisnis sebagai kajian dalam 

penelitian hukum tentang penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui aspek 

hukum secara teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, 

sebagai bentuk tindakan peneliti dalam mengkritisi keberadaan Undang-

Undang Arbitrase. 

Menurut HIR Hukum Acara Perdata (hukum formil), bersifat 

“memaksa”, secara gramatikal kata “memaksa” dapat dipadankan dengan kata 

“harus dilakukan”, atau “mau, tidak mau harus dilakukan”, maksudnya adalah 

aturan hukum tersebut harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan akan 

mempengaruhi putusan hakim, sehingga aturan hukum formil positif harus 

dijalankan dengan tertib dan sistematis, untuk memberikan akses kepastian 

hukum bagi keduanya.  

Hukum formal positif bekerja secara linier bertumpu pada ajaran Legal 

Positivisme atau Rechisdogmatiek dengan mengedepankan politik hukum 

(lawpolicy) berupa kebijakan hukum dalam mengimplementasikan Pasal 27 

UUD 1945 secara realitas dimuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum dalam penegakan hukum 

di Indonesia. Secara politis, penegakan hukum dapat dilakukan melalui 2 cara 

yakni:  

(a) Penyelesaian sengketa melalaui peradilan; 

(b) Penyelesaian sengketa dengan mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa di luar yang diatur dalam Pasal 58-61 Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009. 
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Dengan dicantumkannya kembali penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

secara tegas, sebagai cara penegakan hukum di Indonesia, menurut peneliti 

merupakan suatu perkembangan hukum yang luar biasa. Artinya bahwa para 

pembentuk undang-undang yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung 

ternyata telah terjadi pergeseran pola pikir yang konvensional, kearah progresif 

dalam mengimbangi laju perkembangan perekonomi dunia.  

Keberadaan payung hukum(Undang-Undang No. 48 Tahun 2009) tersebut 

perlu lebih disosialisasikan, khususnya tentang alternatif penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan, maka secara tegas bahwa Indonesia telah mengakui adanya 

suatu mekanisme yang dapat menjadi model penyelesaian sengketa perdata 

(bisnis) di luar pengadilan melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli dan Arbitrase.  

Mencermati Pasal 58-61 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, terdapat 

perbedaan kedudukan Arbitrase, apabila dibandingkan dengan kedudukan 

arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase.  

Perbedaan pengaturan tersebut dapat diketahui melalui redaksi Pasal 58 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan:  

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui 

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. 

Dapat diperhatikan bahwa kata ”dapat” dalam redaksi pasal tersebut, 

apabila ditafsirkan dengan menggunakan interpretasi gramatikal, diperoleh atau 

dapat diartikan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata untuk saat ini dapat 

dilakukan dengan 2 cara sebagaimana telah uraikan sebelumnya.  
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Setelah mengamati lebih lanjut redaksi Pasal 58, kata ”atau”, secara 

penafsiran gramatikal dapat diartikan sebagai ”pembeda”, maka dapat 

disimpulkan bahwa antara Arbitrase dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdata kedudukannya berbeda. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa 

perdata di Indonesia telah bergeser mengikuti perkembangan hukum modern, 

dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat moden saat ini. 

Sesungguhnya  Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 disahkan, ketentuan 

tentang arbitrase sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa 

tercantum dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering 

(Rv), yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA 

Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari golongan Eropa atau yang 

disamakan dengan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat 

pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan 

peradilan yang berbeda, yaitu untuk golongan Bumiputera (penduduk pribumi) 

berlaku hukum Adat dengan pengadilan Landraad dan hukum acaranya 

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement 

(HIR), dan untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku Burgerlijke 

Wetboek atau BW (KUH Perdata), dan Wetboek van Koophandel atau WvK 

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv. Ketentuan 

arbitrase secara implisit juga terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 

Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rechtsreglement 

Buitengewesten yang disingkat (RBg).  

Namun, konsepsi yang diakui dalam ketentuan Pasal 615 Rv, pada 

prakteknya mengalami penyimpangan.Karena, dalam berbagai perjanjian yang 
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mengandung klausula arbitrase, yaitu klausula arbitrase yang dimuat dalam 

perjanjian pokok (kontrak bisnis) sering kali diabaikan dengan alasan Pasal 16 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (hakim tidak boleh menolak perkara), 

konsekuensinya adalah banyak perkara yang masuk ke pengadilan, padahal para 

pihak mencantumkan klausula arbitrase dalam kontrak bisnisnya. 

Peneliti kurang sependapat dengan hakim yang menerima perkara dengan 

bersandar kepada Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 saja, dengan 

tanpa memperhatikan ketentuan hukum formil yang berlaku. Apabila mengacu 

kepada pendapat Sudikno yang menyebutkan bahwa Hukum Formil bersifat 

memaksa, maka selayaknya apabila hakim kemudian mendasarkan kepada 

ketentuan hukum formil terlebih dahulu sebelum melihat ketentuan hukum di 

luar hukum acara perdata yang berlaku, karena peradilan sebagai ujung tombak 

penegakan hukum.  

Pasal 118 ayat (4) HIR mengatur tentang penunjukan pilihan penyelesaian 

sengketa apakah akan diselesaikan melalui pengadilan ataukah di luar 

pengadilan, yang dimuat atau dibuat dalam kontrak bisnisnya, maka hakim harus 

tunduk kepada isi pasal tersebut, selain hukum acara bersifat memaksa, juga 

berlaku asas lex spesialis derogate legi lex generalis, maka berdasarkan Pasal 

136 HIR secara ex officio hakim wajib menolak pengajuan perkara kepadanya.   

Apabila ditinjau dari aspek perjanjiannya, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPdt, sebagai asas keperdataan yang memuat aturan hukum normatif, 

menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subyek hukum dalam bentuk perintah 

atau larangan, maka secara kongkrit Pasal 1338 KUHpdt mengatur pada 

prinsipnya perjanjian dibuat sebagai undang-undang diantara keduanya. Ketika 
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perjanjian dibuat sebagai undang-undang bagi mereka, oleh karenya mengikat 

bagi keduanya dengan segala akibat hukumnya, maka berlakulah asas hukum 

umum, yaitu lex spesialis derogat legi lex generalis, maka realisasi hukum harus 

tunduk kepada aturan yang ada, berlaku pula bagi hakim, sehingga tujuan dari 

kaedah hukum tercapai, yaitu kepastian, ketertiban, keadilan dan kemanfaatan.    

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya hukum yang 

mengandung suatu konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang 

abstrak,9 karena itu perlu penafsiran agar dapat diterapkan dalam suatu 

kasus.Untuk itu, sebagai penegak hukum harus piawai, arif dan cermat dalam 

mnerapkan hukum yang bersifat abstrak tersebut. 

Dalam praktik, bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsi sebagai 

sarana untuk menyelesaikan sengketa ternyata tidak sesederhana yang 

dituliskan. Dari sudut pandang critical legal studies,10 dalam menjalankan 

fungsinya tersebut, hukum harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan 

bidang politik, ekonomi atau pengaruh bidang sosial lainnya. Dalam satu sisi, 

kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, 

tapi di sisi lain kadang-kadang hukum-pun dapat mengalami kegagalan untuk 

mendistribusikan keadilan. Berkaitan dengan hal itu maka Noll mengatakan 

bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu peradilan (rechtspraakwetenschap), 

maksudnya adalah studi hukum itu dilihat dari kaca mata hakim memandang 

sekurang-kurangnya 3 ciri: a. berkaitan dengan peristiwa inidifidual, b. 

                                                             
9Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 2. 
10Lihat pendekatan critical legal studies dalam melihat keberadaan hukum dan penegakan hukum. Allan C. 

Hutchinson (ed.), 1989, Critical Legal Studies, New Jersey, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.,  Jerry D. 
Leonard, Legal Studies as Cultural Studies, a Reader in (post) Modern Critical Theory, New York, State 
University of New York Press, 1995. Lihat juga Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, diterjemahkan 
Ifdhal Kasim, Jakarta, Elsam,  1999. 
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diterapkannya suatu norm atau kaedah (peraturan hukum), dan c. 

diselesaikannya suatu konflik.11Mensitir pendapat Noll di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perkembangan atau pembaharuan hukum dapat 

terbentuk dari adanya peristiwa yang dialami masyarakat, sehingga hukum 

mengikuti perkembangan masyarakatnya, atau bahwa kaedah hukum muncul 

melalui putusan hakim. 

Membicarakan putusan hakim, di Indonesia penyelesaian sengketa bidang 

perdata, tidak saja dilakukan melalui litigasi, tetapi juga dapat diselesaikan 

melalui non litigasi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Sebelum disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, pada dasarnya sudah ada 

pengakuan terhadap LEMBAGA arbitrase sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa. Hal ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan bahwa: “Di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan 

lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan 

Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau 

melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan.Akan tetapi putusan arbiter hanya 

mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk 

dieksekusi dari pengadilan”. Hal ini diatur pula dalam Konvensi NewYork 

(Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Award) 

melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan 

Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbital Awards, 

                                                             
11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1996, hlm. 14. 
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dan Konvensi tentang Penyelesaian Antar-Negara dan Warga Negara Asing 

mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settelement of Investment 

Dispute Between State and National of Order State – ICSID) melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara 

dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal, serta diatur pula dalam 

ketentuan The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 

of 1985. Sayangnya ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 justru 

tidak mengacu kepada aturan-aturan dunia tesebut di atas, tetapi lebih kepada 

pengejawantahan dari ketentuan Rv. dan aturan-aturan yang dikembangkan 

sebelum arbitrase dikenal di Indonesia. Hal ini jelas menjadi suatu permasalahan 

hukum yang sangat besar, betapa tidak demikian, secara praktik muncul 

persoalan yang menyangkut tentang putusan-putusan arbitrase yang sifatnya 

internasional, yang selalu diuji kepastian hukumnya akibat adanya ketidak 

sesuaian (harmonisasi) dengan peraturan yang berlaku bagi masyarakat dunia.  

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sebagaimana 

telah dikemukakan, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan 

melalui pengadilan, yang disebut dengan cara konvensional, dan cara di luar 

pengadilan, dengan mengadopsi cara mediasi menjadi satu kesatuan dalam 

proses beracara di pengadilan.  

Upaya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, menjadi tujuan 

akhir untuk menyelesaikan sengketa para pencari keadilan, dengan menaruh 

harapan besar sebagai the last resort.  

Dikatakan jalan terakhir, bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan 

sengketanya (perdata ekonomi dan bisnis), lebih kepada harapan menyelesaikan 
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sengketa secara tuntas, artinya mengakhiri sengketa secara pasti, atau untuk 

mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketanya. 

Namun dalam prakteknya, harapan para pencari keadilan rupanya tidak 

mudah diraih, hal ini dikarenakan proses penyelesaianya yang lama serta 

birokrasi yang berbelit-belit, prosedural, dan biayanya mahal, bahkan tidak 

jarang kasus yang telah diajuakan ke pengadilan, akhiranya dicarikan solusi 

melalui perdamaian, melalui negosiasi, karena proses penyelesaianya yang 

terlalu lama. Selain itu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tidak 

jarang justru mempertajam perselisihan, sehingga menimbulkan permasalahan 

baru. 

Terkadang juga, dalam berproses di pengadilan, status sosial pun menjadi 

kendala bagi pencari keadilan dan bahkan karena status sosial, dapat 

mempengaruhi keberhasilan perkaranya dalam putusan. Maksudnya tingkat 

strata masyarakat dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa di 

pengadilan, konsekuensinya jauh dari kepasian dan keadilan. Dalam prakteknya 

terkadang para penegak hukum lebih menghargai masyarakat dalam lapisan 

sosial atau stratifikasi sosial kelompok masyarakat atas, dan menengah, dari 

pada kelompok masyarakat bawah.  

Oleh karenanya timbul krisis kepercayaan terhadap pengadilan akan citra 

para penegak hukum seolah-olah menjadi faktor penghambat para pelaku 

ekonomi dalam menyelesaikan sengketa pengadilan, belum lagi jika ada 

sengketa yang tidak dapat terselesaikan akibat perbedaan sistem hukum, atau 

bahkan aturannya tidak jelas atau tidak ada aturan sebagai pedoman bagi hakim 

dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan 
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kepadanya, belum lagi sifat hukum yang harus selalu berkembang mengikiti 

arah perkembangan teknologi dan glabalisasi ekonomi. 

Secara dimensional Teori Hukum Pembangunandari Mochtar tersebut, 

memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live),masyarakat serta 

bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka 

terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum 

Pembangunantersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure 

(struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh 

Lawrence W. Friedman.12 

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan,memberikan dasar fungsi 

hukum sebagai “sarana pembinaan masyarakat” dan hukum sebagai suatu sistem 

sangat diperlukan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya 

melalui peradilan.13 Apabila dalam praktik proses penyelesaian sengketa perdata 

melalui peradilan berjalan seperti fenomena yang diuraikan di atas, maka 

peneliti beranggapan Pembinaan hukum yang dimaksud oleh Mochtar 

Kusumaatmadja akan menjadi “kata-kata mutiara yang sangat mulia, 

namun tidak efektif”. Begitu juga Teori Pancasila, yang telah terkontaminasi 

                                                             
12Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our 

daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada Legal Culture and Social 
Development, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam Law in America: a Short History, 
Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 menentukan pengertian strukturadalah, “The 
structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the 
though rigid nones that keep the process flowing within bounds..”, kemudian substansidirumuskan sebagai, “The 
substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave,” dan budaya 
hukumdirumuskan sebagai, “The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture 
refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social 
forces toward from the law and in particular ways.” 

13 Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engeneering) 
relative masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan 
pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, 
sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan 
masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social engineering” (BSE). Lihat Romli 
Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam 
“Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7. 
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melalui faktor politik dan faktor perkembangan sistem ekonomi yang 

mengarah pangsa pasar bebas, akan “tetap menjadi angan-angan”.   

Dalam Praktiknya upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, belum 

dapat dijadikan upaya the last resort bagi pencari keadilan,tetapi hanya 

“slogan” belaka. Secara fakta, bahwa hukum formil yang mendasari proses 

penegakan hukum melalui pengadilan, hingga saat ini masih menggunakan 

cara lama, yakni cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR atau Rbg.) 

peninggalan Kolonial Belanda, konsekuensinya penegakan hukum di Indonesia 

masih demikian adanya.  

Apabila dicermati lebih dalam, hal yang demikian itu disebabkan belum 

adanya perubahan sistem atau mekanisme dalam penyelesaian sengketa perdata 

melalui pengadilan yang lebih sederhana, akibatnya banyak perkara yang telah 

diputus oleh pengadilan, bukan menyelesaikan tetapi justru dapat 

menimbulkan masalah baru, yang pada akhirnya putusan yang satu dengan 

yang lain saling bertentangan,14 atau bahkan terjadi penumpukan perkara di 

berbagai tingakat peradilan.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, Mahkamah Agung RI 

berinisiatif yang berlandaskan Teori Pancasila, serta Teori Pembinaan dari 

Mochtar Kusumaatmadja yang menghendaki adanya pembinaan bagi para 

penegak hukum. Untuk itu MA RI melakukan study banding ke Negara Jepang 

untuk mendapatkan gambaran tentang penegakan hukum melalui court di 

Jepang. Maka sebagai upaya untuk mencari model penyelesaian sengketa yang 

efektif dan efisien, kemudian Negara Indonesia mengadopsi mekanisme Wakai 

                                                             
14 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 85.  Lihat juga Sudikno   

Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogjakarta, 1989, hlm. 167. 
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dengan chotai untuk diterapkan dalam proses perkara di pengadilan, yang 

memaksimalkan  dan/atau mengutamakan mekanisme/proses Wakai  dan chotai 

dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga di Negara Jepang 

mekanisme/proses mediasi  menjadi upaya the fist resort hingga saat ini.  

Menurut Yoshiro Kusano, yang memperkenalkan mekanisme “Wakai  dan 

Chotei” dari  Jepang, ke di Indonesia, yang lebih dikenal dengan istilah 

Perdamaian dan Mediasi. Wakai  adalah kesepakatan antara para pihak yang 

bersengketa, dalam perkara gugatan tertentu.15Wakai  bisa dilakukan kapan saja. 

Jika suatu perkara telah diselesaikan dengan jalan Wakai , maka proses di 

pengadilanpun dianggap selesai. Kemudian hasil dari kesepakatan, yang dicapai 

lewat Wakai  ini ditulis dalam berita acara Wakai , dan mempunya kekuatan 

hukum yang sama dengan keputusan hakim. 

Lebih lanjut,Yoshiro Kusano mengatakan,perkara-perkara yang terdaftar di 

Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeridan Pengadilan Sumir/Singkat) 

pada Tahun 2003 sampai dengan 2007, tercatat dari sebanyak sekitar 5,204,000 

kasus, 25% berakhir dengan Wakai , 15,3% berakhir dengan putusan hakim 

hadir lengkap dan verstek 26,7%, lain-lain 33%.16 

Di Indonesia, lembaga yang dapat disamakan dengan Wakai  tersebut 

ternyata ada landasan hukumnya, selain itu mekanisme Wakai , ternyata sejalan 

dengan landasan filosofi dan landasan Konstitusional Indonesia, begitu juga 

tentang mekanisme Chotei rupanya dapat diterapkan di Indonesia. 

                                                             
15Yoshiro Kusano, Wakai, Grafindo, Bandung, 2003, hlm. 112 
16  Terdapat dalam: www.pta-yogyakarta.go.id http://pta-yogyakarta.go.id Menggunakan Jornla! Generated: 30 July, 

2010, hlm. 12 
 



100 

 

 

 

Apabila melihat kekuatan hukum Wakai di Jepang, setelah terjadi 

kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat berita acara yang memiliki 

kekuatan hukum sama dengan Putusan Hakim. Demikian pula halnya pada 

Chotei, maka menjadi relevan apabila kedua mekanisme tersebut kemudian 

diadopsi oleh Indonesia.  

Apabila menyoroti hasil dari kedua mekanisme tersebut, yakni adanya 

kesepakatan perdamaian, penyelesaian sengketa yang demikian menurut peneliti 

adanya suatu keseimbangan hasil yang diperoleh dan tentunya dapat bermanfaat 

bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Menurut Aristoteles dalam 

bukunya “Rhetorica” menyebutkan  bahwa tujuan dari hukum adalah keadilan, 

yang didasarkan kepada kesadaran etis mengenai apa yang disebut adil dan apa 

yang disebut tidak adil, tolok ukurnya adalah kebahagiaan masyarakat.  

Maka apabila keadilan (Aristoteles) kemudian dikaitkan dengan Teori 

utilitarianism dari Bentham, dikatakan bahwa adil menurut Teori utilitarianism 

berpendapat bahwa keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, 

maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebahagiaan perseorangan 

terpenuhi. Karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan 

lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat.17 

Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam 

akta perdamaian, mencerminkan adanya keseimbangan yang dapat dirasakan 

manfaatnya bagi kedua belah pihak, sehingga tercipta kepastian hukum. Maka 

fungsi hukum menurut Franz Magnis-Suseno, secara mendasar untuk 

                                                             
17Alan Hunt, The Sosiological Movement in Law, Billing & Sons, London, 1978, hlm. 90-95. 
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menyelesaikan konflik secara rasional, artinya dengan tanpa menimbulkan 

konflik yang baru.  

Menurut Bagir Manan, mayoritas perkara perdata di Indonesia memang 

tidak tuntas pada tahap mediasi.18 Dengan kata lain, para pihak cenderung lebih 

senang beracara melalui persidangan yang memakan banyak tenaga dan biaya. 

Karena menurut aliran realisme hukum, dengan semboyan “hukum adalah apa 

yang dibuat oleh para hakim”yang“didasarkan kepada hukum posistif”,19 tetapi 

menurut Duguit pembentuk undang-undang tidak menciptakan hukum, tetapi 

hanya mentransformasikan saja hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi 

suatu bentuk yang bersifat teknis yuridis.20 

Dikeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di dalam 

Pengadilan, adalah sebagai hasil study banding ke Jepang, kemudian Ketua 

Mahkamah Agung mengadopsi mekanisme mediasi sebagaimana dilakukan oleh 

pengadilan Jepang dengan sebagai bentuk upaya mentransformasikan tuntutan 

para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien 

dengan tujuan kebahagian dan dapat bermanfaat bagi keduanya. 

Mekanisme mediasi yang diadopsi tersebut, kemudian merupakan bagian 

dari proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dalam praktiknya 

hanya menjadi rutinitas formal belaka,21 artinya bahwa kebahagiaan dan 

kemanfaatan yang diharapkan oleh para pelaku usaha yang bersengketa tidak 

tercapai. Bersamaan dengan hal tersebut Leon Doguit menyatakan bahwa 

                                                             
18  Harifin Tumpa, Dalam kuliah umum tentang penyelesaian sengketa perdata, di Fak. Hukum, pada tanggal 24 Juni 

2010. 
19  Alan Hunt, Op.Cit. hlm. 99 
20  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hlm 130. 
21 Yang dikemukakan Bagir Manan ketika memberikan sambutan dalam acara bedah “Buku yang Memotret Sistem 

Mediasi Negeri Sakura” yang terdapat dalam: http://202.153.129.35/berita/baca/hol20268/wakai-buku-yang-
memotret-sistem-mediasi-negeri-sakura 
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diberlakukannya hukum itu sebagai suatu realita, ia diperlukan oleh manusia 

yang hidup bersama dalam masyarakat.  

Sesungguhnya hukum tidak bergantung kepada kehendak manusia, tetapi 

bergantung kepada kenyataan sosial. Dalam konteks ini, pendapat Leon Duguit 

sejalan dengan keinginan, harapan dan tujuan Mahkamah Agung RI mengadopsi 

mekanisme mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan, artinya 

bahwa kenyataan yang terjadi saat ini (globalisasi ekonomi) para pelaku bisnis 

menginginkan sengketanya diselesaikan secara cepat, tanpa harus 

mempengaruhi hubungan bisnisnya. 

Namun, penambahan aturan formal yang dituangkan dalam Perma 

tersebut, sebagian penegak hukum merasa terbebani, dan beranggapan justru 

menambah panjang proses persidangan. Menurut hasil wawancara dengan 

seorang Advokat22 yang mengatakan bahwa proses mediasi pada intinya “justru 

akan memperpanjang proses beracara di pengadilan apabila kedudukan para 

pihaknya tidak seimbang, dan hinga saat ini mediasi yang dilakukan di 

pengadilan tidak banyak berhasil”. Lebih lanjut dikatakan, “walaupun telah 

ditempuh proses mediasi”, dan ternyata tidak berhasil, maka proses perkaranya 

akan dilanjutkan, kemudian apabila mediasi tersebut timbul kesepakatan, maka 

harus pula bersidang kembali untuk memohon kepada majelis hakim guna 

mengeluarkan putusan perdamaian (akta van dading). Apabila akta van dading 

tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka harus melanjutkan kembali 

proses pemohonan kepada ketua Pengadilan Negeri, untuk pelaksanaan 

eksekusinya.  

                                                             
22  Erik Ernawan, wawancara pada tanggal 10 Maret 2010 
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Pajangnya proses beracara yang demikian itulah membuat para pencari 

keadilan menjadi enggan menyelesaikan sengketanya melalui 

pengadilan.Keengganan para pelaku usaha, untuk menyelesaikan sengketanya 

melalui pengadilan, selain dari sistem peradilan yang tidak sederhana, juga 

disebabkan karena moral dan mental para penegak hukum yang tidak konsisten 

kepada etika profisi. Maka diharapkan dengan mengadopsi mekanisme 

Chotei(untuk menghindari proses peradilan) di Jepang, karena ditempuh 

sebelum proses peradilan23 berlangsung, dan dengan biaya murah, yang intinya 

segalanya dipermudah/singkat bagi masyarakat.24 

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menjadi salah satu landasan hukum di 

antara landasan hukum yang lainnya, bagi Indonesia untuk mengadopsi 

mekanisme Wakai 25 dan Chotei26 tersebut.Adapun Ciri khas Wakai yang 

dilakukan di pengadilan Jepang adalah: Hakim bisa melaksanakan Wakai kapan 

saja. 

a. Dari mulai tingkat gugatan sampai putusan, kapan saja berapa kalipun bisa 
dilakukan Wakai. Bisa dilakukan di luar Pengadilan, dalam tahap Persidangan atau 
pemeriksaan bukti. Ada juga upaya Wakai Tertulis dan Putusan Wakai. Bisa 
dilakukan di tingkat manapun, baik Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun 
Kasasi. Dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan, dapat 
menyelesaikan sekaligus dengan sengketa yang menjadi objek gugatan. 

b. Hasil kesepakatan dianggap setingkat dengan Putusan Hakim.27 
 

                                                             
23  Terdapat dalam:  www.pta-yogyakarta.go.id http://pta-yogyakarta.go.id Menggunakan Jornla! Generated: 30 July,  

2010, hlm. 12 
24  Perbandingan Wakai dan Chotei dalam Sistem Pengadilan di Indonesia dan Jepang, terdapat dalam: www.pta-

yogyakarta.go.id 
25Wakai adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dalam perkara gugatan tertentu.Wakai bisa 

dilakukan kapan saja. Jika suatu perkara telah diselesaikan dengan jalan Wakai, maka proses di pengadilanpun 
dianggap selesai. Kemudian hasil dari kesepakatan yang dicapai lewat Wakai ini ditulis dalam berita acara Wakai, 
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim.  

26Chotei mirip dengan Mediasi. Chotei dilakukan untuk menghindari proses di Pengadilan, di mana prosedur 
pelaksanaannya berbeda dengan penanganan kasus perdata pada umumnya. Untuk itu, biasanya jalur ini ditempuh 
sebelum Peradilan berlangsung, dan dengan biaya murah, meliputi komisi Chotei, yang intinya segalanya 
dipermudah/singkat bagi masyarakat. 

27  Yoshihiro Kusano, WAKAI. Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 7. 
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Wakai  di Pengadilan Jepang awalnya mendapat kecaman keras oleh para 

hakim, dan sikapnya pun sangat tidak merespon mekanisme Wakai  tersebut, 

namun pada tahun 1980 sampai saat ini hakim mulai menyadari Wakai  dapat 

memberikan akses keseimbangan bagi para pihak yang bersengketa. 

Perkembangannya para penegak hukum (hakim) mulai berusaha proaktif dalam 

pengupayaan Wakai, semakin banyak hakim yang antusias terhadap Wakai, dan  

Perkara-perkara yang terdaftar di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan 

Negeridan Pengadilan Sumir/Singkat), kemudian pada tahun 2003 sampai 

dengan 2007, tercatat dari sebanyak sekitar 5,204,000 kasus, 25% berakhir 

dengan Wakai , 15,3% berakhir dengan putusan hakim hadir lengkap dan verstek 

26,7%, lain-lain 33%.28 

Proses Mediasi yang diterapkan di Indonesia melaluiPerma No. 3 Tahun 

2003 tentang Proses Mediasidi Pengadilan, diubah menjadi Perma No.1 Tahun 

2008, dengan memperluas wilayah jangkauannya, yakni mediasi dapat dilakukan 

dalam proses peradilan ditingkat banding hingga tingkat kasasi. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan dari Proses Mediasidi 

Pengadilan, selain mengurangi penumpukan perkara disetiap tingkat peradilan, 

menyederhanakan proses beracara, menghemat biaya, meminimalisir pertikaian, 

mempercepat penyelesaian sengketa, memberikan akses keadilan bagi para 

pelaku usaha yang bersengketa, serta menciptakan kepastian hukum bagi kedua 

belah pihak. 

Konsep Mediasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 

2008 dapat dipersamakan dengan mekanisme Choteiyang dipergunakan di 

                                                             
28Ibid., hlm. 25 
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Pengadilan Jepang, yaitu merupakan bagian dari bentuk Perdamaian yang diatur 

dalam Pasal 130 HIR, yang bertujuan untuk menghindari persidangan lebih 

lanjut, sehingga dapat pula mengurangi penumpukan perkara, demikian menurut 

Konsideran Perma No. 1 Tahun 2008. Seorang filosof Roberto M. Uger, 

mengintegrasikan dua paradigma yang bersaing, antara paradigma konflik dan 

paradigma konsensus (kesepakatan).29 Analisis mengenai bagaimana hukum itu 

direkonstruksi dan bagaimana rekonstruksi itu sesungguhnya sangat diperlukan, 

hal itu untuk mengabsahkan suatu tatanan sosial tertentu, yaitu musyawarah 

yang sudah melekat dalam jiwa orang Indonesia asli. Untuk mensahkan butir-

butir sila ke 4 dalam Pancasila yakni memaksimalkan musyawarah untuk 

mufakat yang kemudian menggunakan istilah Mediasi, sebagai the fist resouce. 

Sungguh sangat disayangkan, sebagaimana diuraikan dalam konsideran 

Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut di atas, bahwa roh dari Perma No. 1 Tahun 

2008 hanya bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara, dan 

memaksimalkan Pasal 130 yang secara formal tidak efektif karena berbagai 

kendala dalam penerapannya.  Untuk itu, peneliti berpendapat, agar mediasi 

dapat lebih diterima oleh para pihak dan/atau para penegak hukum sebagaimana 

tujuan mulianya tersebut, maka perlu kiranya mekanisme Mediasi dapat menjadi 

bagian yang penting untuk dituangkan dalam rancangan Undang-Undang 

Hukum Acara Perdata. 

Sesungguhnya di Indonesia, proses Mediasi di pengadilan belum efektif, 

maksudnya penerapan proses mediasi yang diintergrasikan dalam proses 

beracara di pengadilan, masih banyak kendala salah satunya sebagaimana yang 

                                                             
29Roberto M. Uger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999, hlm. XV. 
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telah peneliti uraikan di atas. Hal ini, dipengaruhi mental masing-masing yang 

merasa terpaksa untuk melakukan mediasi, artinya hanya sekedar memenuhi 

aturan hukum acara yang bersifat “memaksa”. Artinya apabila tidak 

dilaksanakan akan berdampak kepada putusan akhir, sehingga mau, tidak mau, 

Mediasi tetap harus dilakukan (Lihat Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008) 

Pemerintah Australia menyebutkan bahwaPeraturan Mahkamah Agung RI 

dikatakan sebagai suatu kebijakan yang mengacu ke sistem peradilan di Amerika 

dan Australia,serta di Singapura, kemudian telah diuji cobakan di 24Pengadilan 

Negeri percontohan dan 17 Pengadilan Agama,30 tetapi hingga saat ini 

mekanisme mediasi belum berhasil signifikan, yang terjadi malah sebaliknya, 

yakni dianggap memperpanjang waktu proses persidangan (lihat hasil 

wawancara dengan seorang Advokat). Akibatnya, menambah panjang daftar 

para pelaku usaha atau para pencari keadilan, yang enggan memilih pengadilan 

dalam menyelesaikan sengketanya.   

Penyelesaian sengketa bisnis sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

menurut sejarahnya telah lama ada,yakni sejak bangsa Belanda menjajah di 

Indonesia hal ini terbukti mekanisme arbitrase dikenal dalam hukum acara 

perdata (Pasal 615 s.d. Pasal 651 Rv.), dan terus berkembang sejalan dengan 

pergantian bangsa penjajah datang ke Indonesia, meskipun pada mulanya hanya 

diperuntukkan bagi golongan Eropa dan yang sederajat, sedangkan penduduk 

asli menggunakan cara musyawarah melalui tetua adat atau pemuka agama atau 

para alim ulama dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat.  

                                                             
30 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, No. 130/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Pilot Court Mediasi 
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Sebagaimana telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, ada beberapa 

jeniscara penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi,mediasi dan 

konsiliasi. Di Indonesia, ketiga hal tersebut lebih seringdikenal dengan alternatif 

penyelesaian sengketa (APS) ataualternative dispute resolution (ADR).  

Sejak awal (sebelum lahirnya Undang-Undang Arbitrase) Apabila 

mencermati kentuan dalam Rv. ternyata arbitrasedipisahkan dari ketiga hal 

tersebut.Hal ini ditinjau dari sifatputusannya.Putusan dalam mediasi misalnya 

yang diusulkan olehpihak ketiga, tidak memiliki kekuatan mengikat dan bersifat 

sukarela,dalam lingkup hukum internasional sering disebut sebagai putusanyang 

bersifat win-win solution.Berbeda dengan arbitrase yang sifatputusannya bersifat 

final and binding, artinya apapun keputusanarbiter harus dapat dijalankan dan 

mengikat para pihak. 

Begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh mekanisme alternatif 

penyelesaian sengketa, sehinggamenjadi suatu pilihan para pelaku bisnis, begitu 

juga bagi pelaku bisnis asing, namun demikian bukan berarti tidak ada 

kelemahannya. 

Ketentuan dalam Pasal 615 - Pasal 651 Rv tersebut setelah dicermati, serta 

didasarkan dari hasil penelitian terhadap beberapa kasus yang dicontohkan 

dalam bab sebelumnya, dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui 

Arbitrase ternyata terdapat beberapa kelemahanyang tidak dapat dihindarkan, 

yaitu  mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 

Halini sebagai konsekuensi mereka lebih tertarik untuk mengajukansengketa ke 

lembaga arbitrase internasional dari padalembaga arbitrase nasional. 
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Kepercayaan mereka menunjuklembaga arbitrase internasional, tentu saja 

mengharapkan suatu jaminanbahwa putusan apapun terhadap sengketa tersebut 

dapatdilaksanakan dengan baik di negara di mana putusan arbitrase internasional 

tersebut dimohonkan untuk dieksekusi. 

Oleh karena itu, untuk menjawab hal itusemua, maka pada tanggal 10 Juni 

1958 disahkanlah Convention onthe Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards.Konvensi ini mengatur bagaimana suatu putusan arbitraseasing 

dapat diakui dan dilaksanakan di suatu negara. Indonesiatelah meratifikasi 

konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 34Tahun 1981 pada tanggal 7 

Oktober 1981, dan secara otomatisIndonesia terikat pada Konvensi tersebut. Hal 

ini sebagai tindaklanjut dengan diundangkannya Undang-undang tentang 

PenanamanModal Asing dan undang-undang mengenai berlakunya 

KonvensiWashington secara berturut-turut pada Tahun 1961 dan 19681 

diIndonesia. 

Putusan arbitrase asing (dalam UU Arbitrase diistilahkan dengan Putusan 

Arbitrase Internasional) adalah suatu putusan lembagaarbitrase di luar wilayah 

suatu negara.Putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan di suatu negara 

harus mendapatkan kekuatantetap dari pengadilan setempat. 

Pada awalnya putusan arbitraseasing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia 

karena seolah-olah keputusan arbiter internasional ini mempunyai kekuatan yang 

sederajatdengan keputusan hakim di Indonesia.Hal ini bertentangan denganasas 

kedaulatan (sovereignitas) dari negara Republik Indonesia.Halini tercantum 

dalam Pasal 436 RV (Reglement op de BurgelijkeRechtverordering). 
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Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa suatuputusan arbitrase 

internasional apabila sesuai dengan Pasal 724 KUHDdan Peraturan perundang-

undangan lainnya, dan terhadap putusanyang sesuai dengan ayat (1) tersebut, 

maka putusan arbiitrase internasional dapat dilaksanakan setelah mempunyai fiat 

executie. Hal ini jugakembali diadopsi oleh yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, yang dimuat dalam  

Pasal 67 yang menyebutkan“bahwa putusan tersebut harusdiserahkan dan 

didaftarkan oleh arbiter dan kuasanya kepadaPanitera Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat”.  

Begitu juga dalamPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 tentang 

Tata CaraPelaksanaan Putusan Arbitrase Asing/Internasional. 

Perkembangan bisnis dunia, membawa konsekuensi terhadap 

perkembangan ekonomi syari‟ah, baik di negara berkembang maupun di negara 

maju.Khususnya dalam bidang pembiayaan keuangan, melalui lembaga 

perbankan syari‟ah, yang saat sekarang telah menjadi ruang lingkup 

kewenangandari Pengadilan Agama. 

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Peradilan Agama menjadi sejajar dengan 

Peradilan Umum atau Peradilan yang lainnya, konsekuensinya adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pengadilan Agama, maupun proses 

penyelesaian sengketa perdata-nya harus dikelola dan diurus oleh Badan 

Peradilan Agama sendiri, termasuk dalam hal melaksanakan eksekusi. 

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo.No. 50 

Tahun 2009 No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-
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Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. No 50 Tahun 2009,ekonomi syariah menjadi 

kewenangan absolutnya. Dengan demikian penyelesaian sengketa bisnis dapat 

dilakukan melalui Peradilan Agama.Apabila hal tersebut kemudian dihubungkan 

dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang 

salah satu pasalnya mengatur tentang penyelesaian sengketa sebagaimana 

dituangkan dalam Pasal 55. Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan: 

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah 
upaya sebagai berikut: 
a. musyawarah; 
b. mediasi perbankan; 
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)atau lembaga arbitrase lain; 

dan/atau 
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat adanya dualisme kewengan yang 

membingungkan, oleh karenanya segera diselesaikan oleh Mahkamah 

Konstitusi yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat 

(2) tersebut khususnya penyelesaian sengketa melalui “Peradilan Umum” 

menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Permasalahan 

dualisme kewenangan di Pengadilan Agama telah berakhir, dengan lahirnya 

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, untuk itu penyelesaian sengketa khusus 

perbankan syariah dapat memilih antara baysarnas dengan pengadilan agama 

sesuai perjanjian atau akad yang dikehendaki oleh para pihak. Dapat pula 

diselesaikan melalui proses mediasi, di dalam atau di luar pengadilan yang 

diistilahkan dengan musyawarah atau islah (bahasa Arab), sebagai upaya 

mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di 

Pengadilan, namu hingga saat ini menurut hasil penelitian proses Mediasi belum 

dapat berjalan sebagaimana harapan dari Perma itu sendiri.Hal ini disebabkan 
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kurangnya pengetahuan dan kurang seriusnya para hakim mediator dalam 

menjalankan sarana dan mekanisme mediasi tersebut. 

Dapat peneliti kemukakan, perkembangan Proses Mediasi di Pengadilan 

banyak menemui kendala. Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dimaksud 

salah satunya adalah para penegak hukum yang terlibat dalam proses mediasi 

kurang serius, bahkan terkesan hanya sekedar memenuhi syarat formil.  

Saat ini telah terjadi krisis kepercayaan terhadap proses dan lembaga 

peradilan (Due process of law), ditengah-tengah gencarnya perkembangan 

perekonomian dunia yang sedang melangkah cepat menuju pasar bebas.  

Menjadi tantangan tersendiri, ketika para pelaku bisnis (usaha) mencari 

perlindungan hukum dalam mempertahankan haknya melalui lembaga peradilan. 

Berbagai usaha dalam rangka mencari model penyelesaian sengketa bisnis 

dilakukan, namun praktiknya selalu timbul masalah baru, dan tidak pernah 

kunjung selesai. Penghukuman terhadap lembaga peradilan dari sebagian 

kalangan, yang telah melihat adanya ketidakberesan dalam penegakan hukum 

melalui peradilan.  

Banyak para pelaku usaha, baik dari dalam maupun dari luar negeri, 

kemudian mengecam dan bahkan mendiskriditkan keberadaan lembaga 

peradilan, selaku lembaga di mana seseorang mencari kepastian hukum terhadap 

penyelesaian sengketanya yang muncul akibat adanya hubungan hukum 

keperdataan. 
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2. Peranan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, 

Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

 

Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disahkan, ketentuan tentang 

arbitrase sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa tercantum 

dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), namun 

berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Arbitrase seluruh peraturan yang 

mengatur tentang arbitrase dinyatakan tidak berlaku.  

Penyelesaian sengketa bisnis pasca diundangkannya Undang-Undang No. 

30 Tahun 1999 tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan kekuasaan 

kehakiman yang telah diberikan mandat oleh negara sebagai penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman, mandat tersebut diserahkan kepada badan-badan 

peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. 

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terdapat pembagian tiga 

kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang 

berbeda, yaitu untuk golongan Bumi putera (penduduk pribumi) berlaku 

hukum Adat dengan pengadilan Landraad dan hukum acaranya Reglemen 

Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), dan 

untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku Burgerlijke Wetboek atau BW 

(KUHPdt.), dan Wetboek van Koophandel atau WvK (Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv. Ketentuan arbitrase secara 

implisit juga terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara 
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untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rechtsreglement Buitengewesten 

yang disingkat (RBg).31 

Selain aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, masih terdapat aturan 

yang secara tegas mengakui keberadaan Arbitrase sebagai pilihan cara 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.    

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, 

menjadikan aturan-aturan tersebut di atas menjadi tidak berlaku lagi (lihat 

Pasal 81 Undang-Undang Arbitrase), dengan demikian Indonesia telah 

memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menjadi model pilihan penyelesaian 

sengketa yaitu antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase.  

Undang-undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (ideal 

norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara hendak dicapai. Karena itu, undang-undang 

merupakan cerminan dari nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan 

melalui pelaksanaan undang-undang tersebut dalam kenyataannya.Dengan 

demikian, landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang pada 

                                                             
31 Pengaturan Arbitrase sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008 /12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-
no.html26/04/ 2009 

http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008
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dasarnya adalah cita ideal yang menjiwai setiap ketentuan atau materi muatan 

dari undang-undang tersebut.32 

Dalam banyak hal, beberapa ketentuan hukum positif yang mengatur 

pranata penyelesaian sengketa di luar peradilan ada yang tidak singkron dan 

tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Misalkan saja ketentuan yang mengatur 

tentang Persaingan usaha dagang, tentang aturan penanaman modal asing, dan 

sebagainya. 

Salah satu asas hukum yang dapat diterapkan terhadap keberadaan 

Undang-Undang Arbitrase, adalah asas lex specialis derograt lex generalis, 

namun secara esensi keberadaan Undang-Undang Arbitrase tidak mengandung 

makna dari asas itu sendiri, artinya bukan sebagai undang-undang yang bersifat 

spesialis. 

Oleh karenanya keberadaannya menjadi kurang aplikatif dan kurang 

adaptif dalam menyelesaikan dan belum dapat memberikan kontribusi terhadap 

tuntutan para pelaku usaha yang menginginkan penyelesaian sengketa secara 

efisien dan efektif.   

Saat sekarang berkembang berbagai hubungan hukum keperdataan, dalam 

ranah perdagangan yang sifatnya nasional, maupun dalam skala Internasional, 

pergaulan bisnis tersebut selalu didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, 

baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun enforcement peraturan 

perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-

                                                             
32   Huala Adolf, Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999), BPHN, 2006, hlm. 8. 
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garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan 

Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam 

menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut 

merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam 

perkembangan hukum di Indonesia, untuk itu perlu adanya pembenahan 

terhadap undang-undang, agar sejalan, tidak ada aturan (undang-undang) yang 

tumpangtinggih, akibatnya membingungkan para penegak hukum.  

Dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

memberikan batasan pengertian tentang yang dimaksud dengan “Perdagangan” 

dalam undang-undang ini adalah: “Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum 

perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: 

1. Perniagaan; 
2. Perbankan; 
3. Keuangan; 
4. Penanaman Modal; 
5. Industri; 
6. Hak Kekayaan Intelektual.  

 
Interaksi para pelaku perdagangan di Indonesia tidak hanya sebatas 

dilakukan dengan sesama warga negara, melainkan sudah berlangsung dengan 

berbagai macam bangsa yang merupakan, baik mereka yang menjadi investor di 

Indonesia maupun yang sekedar menjadi pelaku bisnis.  

Positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh 

terhadap proses positivisasi hukum yang menempatkan hukum sebagai 

bangunan rasional dengan metode rasional pula, atas dasar itu positivismehukum 
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dalam hal melihat realitas dianggapnya selalu tertib, teratur dan formal (statis-

mekanistik).33 

Sementara yang terjadi sesungguhnya, penyelesaian sengketa bisnis 

berkembang sangat dinamis, dan bervariatif, prosesnya sinergi dengan 

perkembangan perekonomian dunia yang ditopang oleh teknologi, kompleksitas 

manajemen, serta perkembangan politik, sehingga mampu melampaui batas-

batas rasional (hukum, moralitas, budaya dan akal sehat) telah meninggalkan 

nilai-nilai terkandung pada hukum positif.  

Ketaatan terhadap hukum positif akan memberikan akses ketertiban dan 

penghargaan terhadap hak yang satu kepada hak orang lain, sehingga 

keseimbangan pergaulan dalam rangka pengembangan bisnis yang aman akan 

tercapai, sehingga akan jauh dari terjadinya sengketa bisnis. 

Keberadaan tata aturan hukum (hukum positif), sesungguhnya lebih 

kepada tujuan akses perlindungan hukum bagi warganya, atau dalam hal ini 

para pelaku usaha. Hal ini, sebagai konsekuensi terhadap penerapan Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen ke-IV. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum, dengan 

berkiblat kepada bunyi Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke 4, yang 

dihubungkan dengan Teori Murni tentang hukum dari Hans Kelsen,34 pada 

intinya menghendaki bahwa hukum itu harus dibersihkan dari nilai-nilai non 

hukum. Selanjutnya, apabila Teori Hans Kelsen (Teori hukum murni), 

dikaitkan dengan Teori utilitarianism dari Jeramy Bentham, maka dapat 

                                                             
33T. Subarsyah Sumadikara, Kejahatan Politik, Kajian dalam Perspektif Kejahatan Sempurna, Kencana Utama, 

Bandung, 2009, hlm. 101 
34Wolfgang Friendman, Legal Theory, Stevens & Son‟s, London, 1953, Hlm. 
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diambil kesimpulan dalam proses penegakan hukum melalui hakim wajib 

memperhatikan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang diterapkan 

secara proporsionil.   

Dari Teori tersebut dapat diberikan penjelasan, agar hukum dalam 

bentuknya tertulis maupun tidak tertulis dapat efektif, dan dapat dijadikan 

dasar  bagi penegakan hukum di Indonesia, maka harus dijalankan dan ditaati 

secara utuh. Dalam wawancara dengan Otje Salman,35 tentang focus 

permasalahan dalam penelitian ini, menyebutkan dalam menjalankan hukum 

itu harus kaffah (utuh), artinya dalam menerapkan tata aturan hukum, tidak 

hanya mendasarkan kepada undang-undang saja, melainkan harus didasari pula 

dengan penerimaan terhadap hukum itu dengan sepenuh jiwa, karena menurut 

Von Savigny hukum itu merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama 

suatu bangsa,36 seperti moral yang berkaitan erat dengan tata cara bernegara 

yang baik (goodgovernance), agar hukum dapat bermanfaat dan memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat.  

Maka menurut Satjipto Rahardjo, dengan timbulnya tatanan hukum di 

Indonesia, hukum adat harus tetap diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup 

di dalam masyarakat (volksgeist).37 

Dengan demikian, hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan, 

baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal 

ini Pancasila di samping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam 

                                                             
35Yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2010. 
36  T. Subarsyah Sumadikara, Kejahatan…..,Op.Cit. 
37  Satjipto Rahardjo, Hukum dan… Op.Cit. 
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masyarakat, juga berperan sebagai norma dasar yang menjadi alat pengukur bagi 

proses penegakan hukum di Indonesia.38 

Dalam kalitannya dengan penelitian ini, peneliti hendak mencoba 

memberikan gambaran terhadap peranan penyelesaian sengketa bisnis pasca 

diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang pada kenyataannya, 

masih banyak menimbulkan masalah dan tidak mencerminkan adanya suatu 

kepastian hukum bagi para pengguna undang-undang tersebut. Padahal apabila 

diyakini dan diterapkan dengan secara kaffah, niscaya proses penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan sebagai the first resources, sebagaimana dalam 

penelitian banyak sarjana yang mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan sangat bermanfaat, dapat menyelesaikan masalah, biaya murah, 

sederhana prosesnya, dan tidak bertele-tele.  

Proses penegakan hukum melalui pengadilan, yang pada praktiknya telah 

mengalami pergeseran akibat degradasi moral dan keadilan, hinggamengganggu 

martabat pengadilan (Contempt of court).Di samping itu, Proses penegakan 

hukum melalui pengadilan juga memberikan kesan adanya diskriminasi 

perlakuan hukum (Equality before the law) antara yang kaya dan miskin, Lain 

hal nya dengan para sarjana hukum dan para pelaku usaha yang menaruh 

harapan besar terhadap  “penyelesaian sengketa di luar pengadilan”akan lebih 

bermanfaat, dapat menyelesaikan masalah, biaya murah, sederhana prosesnya, 

non-adversarial, namun dalam kenyataannya masih banyak kendala dalam 

pelaksanaannya akibat kurang terjaminnya para pencari keadilan untuk 

mendapatkan kepastian hukum. Inilah kajian dalam penelitian peneliti 

                                                             
38Ibid., 
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sesusungguhnya,artinya penyelesaian sengketa bisnis/perdata di luar pengadilan 

pasca diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 belum dapat 

memenuhi tuntutan para pelaku bisnis dalam menghadapi era pasar bebas 2010 

ini.  

Karena sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya secara 

substansial banyak pasal-pasal yang tidak relevan lagi, bahkan tidak jelas 

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal tersebut antara lain: 

Pasal 1 ayat (1&7), Pasal 6 ayat (7-9), Pasal 13 ayat (1 dan 2), Pasal 14 ayat (3 

dan 4), Pasal 15 ayat (4 dan 5), yang kontradiktif dengan Pasal 19 ayat (4), 

Pasal 24 ayat (1 dan 2). Selain itu keterlibatan Pengadilan juga nampak dalam 

Pasal 23 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 72, 

oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan atau pembaharuan, agar dapat 

dijadikan payung hukum bagi ke 18 undang-undang sebagaimana peneliti 

uraikan di atas, atau bahkan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang 

mengacu kepada penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. 

Pembaharuan hukum perdata dapat dilakukan dengan cara merevisi, 

memperbaiki, menambah, mengurangi, melengkapi ketentuan hukum yang 

sudah ada atau membuat peraturan hukum yang baru sesuai dengan 

perkembangan masyarakatnya. Maka secara Teoritis Teori Hukum 

Pembangunan MochtarKusumaatmadja yangdipengaruhi cara berpikir dari 

Herold D. Laswelldan Myres S. Mc Dougal(Policy Approach) ditambah dengan 

Teori Hukum dari Roscoe Pound, bahwa hukum berkembang mengikuti 

perkembangan masyarakatnya.  
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Apabila hal ini kemudian dikaitkan dengan teori progresifnya Satjipto,yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat sekarang (masyarakat 

moderen) tentunya ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase kurang aplikatif,  

sehingga perlu adanya kerja sama antara pengemban hukum Teoritis dan 

akademisi pada umumnya (scholars), serta pengemban hukum praktis 

(specialists in decision)dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di 

satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.39 

Teori Hukum PembangunanMochtar, menekankan adanya kerja sama 

dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial 

tersebut. Dalam proses bertujuan mampu melahirkan Teori hukum (theory about 

law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis atau 

aplikatif.40 

Teori Mochtar tersebut melahirkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori 

Hukum Pembangunan yaitu:  

(a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau  pembangunan 
merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;  

(b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat 
pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang 
dikehendaki ke arah pembaharuan.41 
 

Maka “hukum berfungsi sebagai pemberi arah dalam membangun untuk 

membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan 

bernegara”.42 

                                                             
39Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 

1995, hlm. 13. 
40Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriftif Analitis, terdapat  

dalam: http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_kajian%20deskriptif%20analitis%20teori%20hukum% 
20pembangunan.pdf 

41Ibid., 
42Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 

1992, hlm. 13 
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Sejalan dengan fungsi hukum sebagai pedoman untuk membentuk 

keinginan masyarakat tanpa bertentangan dengan tujuan negara yakni ketertiban, 

kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum, yang perlu 

disinergikan dengan pembentukan hukum itu sendiri, maka untuk memenuhi 

harapan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya secara efisien dan 

efektif diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

Pembentukan hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia telah 

disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1985, 

memuat Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain cara 

damai. Namun dalam perkembangannya, setelah Undang-Undang No. 35 Tahun 

1985 diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, ketentuan yang 

mengatur tentang Arbitrase dihilangkan, karena disahkannya Undang-Undang 

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

Pada dasarnya perselisihan, konflik, dan sengketa bisnis dapat diselesaikan 

secara musyawarah mufakat di luar pengadilan, sebagai salah satu model 

penyelesaian yang paling populer akan selalu berusaha untuk dihindari, karena 

selain proses dan jangka waktunya yang relatif lama, berlarut-larut, serta dengan 

berbagai kelemahan yang telah dikemukakan di atas.  

Pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase tersebut diperlukan, 

karena setelah diteliti, ternyata masih banyak aturan didalamnya yang sifatnya 

tidak memberikan kepastian hukum, bahkan dapat membingungkan para pelaku 
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usaha akibat ketidakjelasan substansi undang-undang tersebut, dan malah 

menimbulkan masalah baru.   

Dapat dijelaskan, ketika menganalisa rumusan Pasal 1 ayat (10) dan alinea 

kesembilan dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 

dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam 

melakukan penyelesaian sengketa.  

Ternyata yang dimaksud dengan Alternatif lain tersebut adalahcara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sementara itu yang 

dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian 

secara litigasi di Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Undang-Undang Arbitrase. 

Reformasi hukum ekonomi berkelanjutan, tidak lagi sekedar bongkar 

pasang pasal-pasal dalam suatu undang-undang, atau pembuatan undang-undang 

baru saja, tetapi juga memperhatikan daya dukung aspek lain yaitu: 

1) Pendidikan hukum;  
2) Reformasi substansi hukum;  
3) Mekanisme penyelesian sengketa yang berwibawa dan efisien;  
4) Penegakan etika bisnis; 
5) Menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislatif;  
6) Komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktivitasnya dilakukan secara kait 

mengkait, bersama-sama,dan terus menerus, saling dukung mendukung. 
 

Dalam pada itu dikatakan oleh beliau khususnya menyangkut keberadaan 

mekanisme penyelesaian sengketa ”Alternative Dispute Resolution”( ADR ) 

seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, sebagai daya tarik investasi 

sudah banyak disadari oleh banyak negara. Hal ini juga yang memotivasi 

beberapa negara untuk mengembangkannya secara progresif, seperti AS, Jepang, 
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Korea, Australia, Inggris, Hongkong, Singapura, Srilanka, Filipina dan negara-

negara Arab. Sudah saatnya Indonesia disamping membenahi lembaga peradilan 

secara revolusioner, juga serius mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis 

melalui ADR, agar investor tertarik masuk di Indonesia. 

 

a. Keterlibatan Pengadilan Negeri Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Dalam era globalisasi ekonomi, cara penyelesaian sengketa melalui 

peradilan selalu mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi 

maupun teoritisi hukum, serta para pelaku usaha sendiri. Peran dan fungsi 

peradilan dianggap malah menimbulkan masalah baru, lamban dan waste of 

time, biayanya mahal (very expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) 

terhadap kepentingan umum. Karena dianggap terlampau 

formalistik(formalistic) dan terlampau teknis (technically), sehingga dapat 

menghambat perjalanan bisnis para pelaku bisnis. 

Dengan demikian sistem peradilan di Indonesia perlu mendapatkan 

perbaikan ke arah yang lebih efektif dan efisien, karena sudah banyak 

contoh yang penyelesaiannya malah tidak adil (injustice), tidak 

menciptakan kepastian dan bahkan tidak jarang putusannya saling 

bertentangan.  

Dalam upaya menjadikan Pengadilan Negerisebagai suatu sarana 

yang dipercaya (trust), oleh masyarakat dalam menyelesaikan 
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sengketanya,43 undang-undang telah mencanangkan bahwa “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia”.44 

Selanjutnya dalam upaya agar senantiasa mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat, dan dalam rangka menjaga supaya keadilan bisa 

didistribusikan pada orang yang berhak serta penanganan sengketa dapat 

ditangani secara objektif, sebagaimana tercermin dalam Hukum Acara 

Perdata dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, untuk mewujudkan 

pengadilan yang bersih, berwibawa, efektif dan efisien, dalam memeriksa 

dan memutus sengketa, sehingga tindakannya tidak akan menghancurkan 

kepercayaan (distrust) masyarakat pada lembaga pengadilan.  

Dalam perkembangannya banyak menghendaki bahwa Pengadilan 

Negeridapat mengimbangi laju perkembangan perekonomian global saat 

ini, artinya bahwa diharapkan Pengadilan Negeridalam menyelesaikan 

perkara perdata para pihak dapat lebih mengacu kepada penyelesaian yang 

efektif dan efisien.  

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, telah berjalan sejak jaman 

penjajahan Hindia Belanda, selanjutnya kebijakan publik telah mengatur 

tentang keberadaan penyelesai sengketa melalui jalur litigasi tersebut 

yakni di atur dalam Konsideran Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

                                                             
43Yang mendorong orang menyelesaikan sengketa ke pengadilan, di antaranya karena:  1) percaya, bahwa ditempat 

itu mereka akan memperoleh keadilan, 2) percaya, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang 
mengekspresikan nilai-nilai  kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya... Satjipto 
Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Op.Cit.,  hlm.107. 

44Lihat Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 2004. 
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tentang Kekuasaan Kehakiman “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, 

setiap perkara yang diajukan kepadanya”.  

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti 

pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara,45 sebagai 

penjabaran dari pemikiran Roberto M. Unger sebagai konsekuensi 

pemikiran bahwa seorang penegak hukum (hakim) telah mengikatkan 

dirinya (sepakat) dalam menangani konflik para pencari keadilan di muka 

persidangan, yang didasarkan kepada, tidak saja dari segi doctrinal dan asas 

hukum semata tetapi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim 

harus memperhatikan tatanan sosial.46 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai 

pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan: Hakim dan 

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian 

tidak ada alasan bahwa undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas. 

Maksudnya hakim wajib memperhatikan tatanan sosial, agar tercipta 

keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) 

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

                                                             
45 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2004, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm. 27. 
46Roberto M Unger, Law and Modern Society, Free Prees New York, 1975, hlm. 180. 
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suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Dengan demikian, keberadaan Penyelesaian sengketa 

bisnis,sebagaimana telah peneliti uraikan di atas, yakni dapat dilakukan 

melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi 

(pengadilan) dan melalui non-litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana 

tercermin dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Kata “secara perdamaian” 

dapat tafsirkan dengan berpatokan menurut Pasal 130 HIR, bahwa 

perdamaian, dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana diuraikan telah 

peneliti di atas.   

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan negara 

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia, dapat diartikan bahwa dalam 

menegakkan hukum melalui peradilan harus berlandaskan kepada Pancasila.  

Dalam pengarahan masalah-masalah teknis, di Hotel Mercure, Jakarta, 

Marianna Sutadi mengatakan: “Terwujudnya pengadilan yang efektif, 

efisien, dan transparan menjadi harapan masyarakat, khususnya pencari 

keadilan. Untuk meraih kondisi ideal tersebut, seluruh aparatur pengadilan, 

khususnya hakim, harus mampu dan mau melakukan perubahan”.47 

                                                             
47Marianna Sutadi, dalam forum Rakernas MARI 2008, Senin (4/8). 
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Apabila pernyataan Marianna Sutadi tersebut kemudian dikaitkan 

dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa 

keinginan Marianna Sutadi adalah perubahan yang dilandasi oleh jiwa 

Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia.  

Apabila benar demikian, peneliti berpendapat bahwa redaksi dalam 

Pasal 25 ayat (2) yang dimaksud dengan Peradilan Umum adalah Peradilan 

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”, harus ditambah dengan 

kewajiban “menyelesaiakan sengketa” perkara pidana dan perkara 

perdata…..”. Kata “menyelesaikan” akan lebih bermakna katimbang kata 

“memeriksa, mengadili, dan memutus”.  

Menurut pendapat peneliti penerapan kata “memeriksa, mengadili, 

dan memutus” hanya mencerminkan suatu tindakan formalitas belaka, 

artinya hakim setelah memeriksa, kemudian mengadili, dan selanjutnya 

dibuatkan putusannya, terlepas apakah akan menimbulkan perkara atau 

masalah baru, biasanya hakim tidak lagi berfikir tentang dampak 

selanjutnya. Apabila sepanjang sistem peradilan di Indonesia masih 

berpegang teguh kepada redaksi “memeriksa, mengadili, dan memutus” 

tersebut dan tidak ditambah dengan kewajiban “menyelesaiakan sengketa” 

menurut pendapat peneliti akan tetap menuai kecaman dari para pencari 

keadilan, karena sifatnya yang formal legalistik, sehingga keadilan sosial 

tidak pernah akan dirasakan oleh masyarakat. 
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Penyelesaian sengketa pada hakekatnya merupakan tujuan akhir bagi 

setiap orang yang sedang menghadapi persoalan hukum, namun melihat 

kondisi sistem peradilan yang cenderung bertele-tele, kaku (adversarial), 

dan putusannya bersifat kalah menang (win lose), ditambah adanya 

perkembangan laju perekonomian dunia yang begitu pesat, sehingga 

banyak para pencari keadilan dalam hal ini pelaku usaha kemudian 

mencari model penyelesaian sengketa yang dapat berjalan seiring dengan 

perkembangan kegiatannya, artinya penyelesaian sengketa yang efektif 

dan efisien.  

Untuk dapat menyelesaikan seluruh sengketa perdata yang terjadi di 

masyarakat, berlandaskan kepadaPasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 menyebutkan “pembentukan pengadilan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian 

penyelesaian sengketa bisnis/perdata dapat dilakukan melalui Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan 

Pengadilan Agama, serta yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 

48 Tahun 2009 yaitu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa para pelaku usaha 

menghendaki penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien guna 

menghadapi keadaan transaksi dagang transnasional secara sukarela, dimana 

pihak penjual menyatakan kerelaannya untuk menjual dan pihak pembeli 

menyatakan kerelaannya untuk membeli dengan harga yang disepakati 

bersama.  
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Dalam praktik sehari-hari keterlibatan hukum sangatlah penting, yaitu 

untuk mengimbangi perkembangan perekonomian global. Jadi, menurut 

pendapat peneliti bahwa hukum harus bisa mengakomodir kepentingan-

kepentingan masyarakat. Hukum diibaratkan sebagai sebuah institusi yang 

bekerja secara efektif, agar masyarakat merasa nyaman, tertib dan damai di 

bawah perlindungan hukum sebagai payung untuk menjalankan usaha 

bisnisnya.  

Masyarakat, pada prinsipnya diberikan kebebasan untuk melakukan 

hubungan hukum dalam setiap pergaulan bisnisnya, serta diberikan 

kebebasan pula dalam menafsirkan segala sesuatu yang dituangkan dalam 

perjanjian bisnisnya. 

Namun demikian agar tidak melanggar hak orang lain yang berakibat 

timbulnya konflik, maka diperlukan adanya aturan hukum (materiil dan 

formil). Oleh karenanya tidak ada satu negara-pun yang tidak menginginkan 

adanya ketertiban di dalam tatanan masyarakat. Setiap negara 

mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan tatanan di dalam 

masyarakatnya.  

Keseimbangan tatanan di dalam masyarakat perlu diatur dalam 

peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, 

karena sesuai dengan konsep negara hukum yang berbudaya dan 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. 

Menurut Esmi Warassih bagi suatu masyarakat yang sedang 

membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk 
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meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik,48 yaitu 

untuk dapat mengikuti arus globalisasi ekonomi dunia, maka sudah 

sepatutnya negara wajib mengupayakan penataan hukum dalam rangka 

melindungi kepentingan warga negaranya. 

 Hukum diberbagai bidang, dalam masyarakat diharapkan mampu 

menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol 

sosial, sarana social engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana 

legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan, atau sebagai 

sarana pendistribusian keadilan.49 

Untuk itu, keberadaan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Proses 

Mediasi di Dalam Pengadilan tersebut memberikan warna tersendiri 

terhadap keberadaan Pengadilan Negeri, karena penerapan mediasi selaku 

upaya pencapaian kepastian hukum yang berkeadilan diperluas, hingga 

dalam setiap tingkat peradilan dapat dilakukan dan atau dimohonkan untuk 

dilakukan mediasi. Selain itu, mediasi menjadi wajib dan berpengaruh 

terhadap batal demi hukum Putusan Hakim.  

Lebih lanjut diatur tentang, adanya acara yang relatif masih asing 

bagi Sistem Peradilan di Indonesia, yaitu adanya acara yang dalam bahasa 

aslinya (Jepang) diistilahkan dengan “Wakai ” sebagaimana dituangkan 

dalam Pasal 23 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyebutkan: 

 “Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan 
kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh 
akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.  
 

                                                             
48Esmi Warassih, Op. Cit., hlm.91-92.  
49Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, C.V., Utomo, Bandung, 2006, hlm. 226-

227. 
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Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di 

Pengadilan menyebutkan Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal 

pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, ayat 

(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 

dalam proses mediasi. Selanjutnya dalam ayat (3) Apabila dianggap perlu, 

mediator dapat melakukan kaukus, dan yang terakhir dalam ayat (4) 

menyebutkan bahwa “Mediator wajib mendorong para pihak untuk 

menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai 

pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak”. Sekilas mencermati isi 

pasal tersebut peneliti dapat memberikan gambaran bahwa tujuan dari 

pembentukan Perma tersebut sesungguhnya berupaya untuk mencari 

model penyelesaian sengketa perdata baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan arus globalisasi 

ekonomi dan sekaligus melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 4 

ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Selanjutnya Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 memberi batasan 

terhadap jenis perkara yang dapat dimediasikan, yakni yang disebutkan 

sebagai berikut: 

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan 
hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua 
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu 
diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 
 

Oleh karena Perma tersebut tidak memberikan penjelasan lebih 

lanjut, maka peneliti mencoba untuk menyimpulkan Pasal 4, bahwa yang 
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dapat dilakukan mediasi hanyalah perkara-perkara perdata yang diperiksa 

di Pengadilan Negeri, sedangkan kasus-kasus yang khusus diselesaikan 

oleh Pengadilan Niaga (kepailitan, penundaan pembayaran), kasus 

Konsumen (BPSK), KPPU,karenatelah diberikan kewenangan masing-

masing, maka dari itu dalam melaksanakan mediasi tidak dapat dilakukan 

di Pengadilan Negeri, tetapi di dalam badan pengadilan khusus itu sendiri. 

Selanjutnya tujuan dibuatnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi tersebut dikatakan bahwa mediasi merupakan salah satu 

proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat 

memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan 

penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, yang salah 

satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan 

dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat 

memutus (ajudikatif), demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam 

proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa 

perdata.50 

Setelah dianalisa, tujuan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma 

No. 1 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Arbitrase sesungguhnya sama, 

yakni sama-sama mencari model penyelesaian sengketa perdata atau bisnis 

yang efektif dan efisien, artinya memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, 

serta dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Di samping itu 

dapat mengurangi penumpukan perkara di setiap tingkat pengadilan, 

                                                             
50Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam 

kuliah umum di Universitas Pasundan pada tanggal 5 September 2009.51 

Namun demikian apabila dibandingkan antara mediasi yang dianut 

dan/atau diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 dengan mediasi yang 

diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, dapat dibedakan melalui bagan di 

bawah ini sebagai berikut:  

Tabel 1: 

Perbedaan MEDIASI berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 
Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang  

Arbitrase dan Alternatif Penelesaian Sengketa 
 

MEDIASI 
PERMA NO. 1 TAHUN 2008 

MEDIASI 
UNDANG-UNDANG 

ARBITRASE 
Sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa perdata.  

Sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa perdata atau sengketa 
bisnis  

Dilakukan di dalam Pengadilan 
(menjadi bagian dari proses 
beracara di pengadilan) 
 

Dilakukan di luar Pengadilan  

Dapat menghentikan perkara ketika 
tercapai kesepakatan damai  

Kesepakatan damai, kemudian 
didaftarkan ke Pengadilan Negeri 
(lihat Pasal 6 ayat (7) UU 
Arbitrase) 

Putusan Perdamaian (akta van 
dading) = Putusan yang inkracht 
van gewijde 

 

Dimungkinkan adanya Kesepakatan 
damai di luar Pengadilan (lihat 
Pasal 130 HIR dan Pasal 23 Perma 
No. 1 Tahun 2008) 

 

Adanya acara Gugatan one day 
wakai 

 

 

                                                             
51Kuliah Umum, dalam perkuliahan perdana Mata Kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 5 

September 2009, di Universitas Pasundan Bandung. 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat secara jelas kedudukan hukum dan 

atau keberadaan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa perdata atau sengketa bisnis. Mekanisme Mediasi yang diatur 

dalam Pasal 6 ayat (3-7) Undang-Undang Arbitrase sangat tidak 

memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis apabila terjadi 

kesepakatan di antara mereka. Karena dalam redaksi pasal tersebut, hanya 

berhenti sampai keharusan untuk didaftarkan, tanpa memberikan 

penjelasan lebih lanjut untuk apa pendaftaran diwajibkan, sehingga 

menurut pendapat peneliti dapat menimbulkan masalah baru, seandainya 

salah satu pihak tidak menjalankan isi kesepakatan secara sukarela.  

Untuk itulah diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut atas redaksi 

Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Arbitrase, agar keberadaannya dapat 

dijadikan landasan hukum, yang memberikan kepastian terhadap proses 

mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi 

para pencari keadilan. Penjelasan lebih lanjut atas redaksi Pasal 6 ayat 

(7)Undang-Undang Arbitrase tersebut adalah mengatur tentang prosedur 

dan sekaligus memberikan kekuatan hukum terhadap kesepakatan 

perdamaian yang telah didaftarkan tadi, seperti halnya yang diatur dalam 

Perma No. 1 Tahun 2008. 

Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin 

berkurang. Salah satu masalah yang dihadapi oleh badan peradilan di 

Indonesia, adalah lambanya proses penyelesaian perkara di setiap tingkat 

peradilan. Meskipun demikian, lembaga arbitrase saat ini (Undang-Undang 

Arbitrase) masih memiliki ketergantungan terhadap pengadilan, 
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misalnya:dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk 

mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan 

bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para 

pihak untuk menaati putusannya.52Akibatnya dapat disamakan dengan 

putusan yang dikatakan hanya menang di atas kertas (illusoir), karena pada 

prinsipnya putusan arbitrase telah memuat irah-irang „Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila putusan arbitrase 

tersebut tidak didaftarkan dan tidak pula dilaksanakan secara suka rela. 

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasarkan 

Undang-Undang Arbitrase, antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau 

majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (Pasal 14 (3) 

Undang-Undang Arbitrase) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase 

nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme 

sistem peradilan yaitu pendafataran putusan tersebut dengan menyerahkan 

salinan otentik putusan. Bagi arbitrase internasional pendaftaran di 

Pengadilan NegeriJakarta Pusat. 

Keterlibatan Pengadilan Negeritidak saja dalam pasal yang telah 

peneliti uraikan di atas, tetapi hampir seluruh pasal dalam Undang-Undang 

Arbitrase melibatkan Pengadilan Negeri, untuk itu dalam penelitian ini 

akan dipilih yang sekiranya benar-benar prinsip, sehingga mempengaruhi 

dan/atau dapat menimbulkan masalah, sehingga kurang menjamin 

kepastian hukum yang berkeadilan, artinya jauh dari tuntutan para pelaku 

usaha/bisnis. 

                                                             
52Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan 

undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm. Diakses 24 Juni 2010 

http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm
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Aristoteles mengemukakan, bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan 

adalah bagian dari alam yang mempunyai akal (ratio). Akal manusialah 

yang dipercaya membedakan manusia dengan yang lain di ala mini. 

Dengan akalnya, manusia, dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 

keinginannya atau kehendaknya atau juga dapat mengemukakan 

pendapatnya yang sebelumnya telah terfikirkan atau telah ditentukan oleh 

akalnya.53 

Perenungan Aristoteles tentang manusia mempunyai akal tersebut 

kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant yang mengemukakan “rasio 

murni” (reine vernunft)54 manusia. Inti dari teori Kant tersebut adalah asas 

bahwa pengetahuan manusia tentang gejala-gejala disekitarnya itu adalah 

apa yang ia sendiri tentukan yang menjadi sifat dan corak gejala-gejala 

tersebut, sehingga tuntutan para pelaku usaha/bisnis untuk mencari model 

penyelesaian sengketa yang efektif dan efisientersebut, merupakan gejala 

yang terjadi dan berkembang dari kenyataan yang terjadi disekililingnya, 

untuk itu para pelaku usaha/bisnis hendak menentukan sendiri apa yang 

menjadi corak atau kebutuhan akan penyelesaian sengketa bisnisnya.  

Namun kenyataan yang terjadi, prinsip limited court involvement,55 

tidak terjaga dengan baik, dan bahkan terkesan dikesampingkan oleh para 

penegak hukum (hakim). Padahal seharusnya para penegak hukum (hakim) 

menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dengan tegas 

menyebutkan bahwa Pengadilan wajib menolak dan tidak ikut campur 

                                                             
53 W.M. Dias, Jurisprudence, Butterworths, Londons, 1976, hlm. 653. Lihat juga dalam C.K. Allen, Law In Making, 

Oxford University Perss, New York, 1958, hlm. 24. 
54Ibid. 
55Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 70-72 
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tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui 

arbitrase. Artinya pengadilan negeri, tidak berwenang mengadili sengketa 

para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Padahal pilihan 

cara yang telah dituangkan dalamperjanjian arbitrase merupakan cerminan 

kehendak para pelaku usaha/bisnis (Teori Ratio Murni), oleh karenanya 

para penegak hukum (hakim) yang mewakili negara harus memahami 

kenyataan yang didasarkan kepada mazhab Frederich Carl Von Savigny, 

bahwa yang menjadi sumber satu-satunya dari hukum ialah kesadaran 

hukum rakyat56 yang didasarkan kepada kenyataan disekitarnya, yang 

sedang dihadapinya.57Maka hukum merupakan cerminan jiwa manusia.58 

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Arbitrase sebelum memberi 

perintah pelaksanaan Putusan Arbitrase, Ketua Pengadilan memeriksa 

dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus 

untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua 

Pengadilan Negeridapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap 

penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun59 untuk memberikan 

kepastian hukum bagi putusan arbitrase yng didaftarkan tersebut. 

Secara yuridis formal, tidak pada tempatnya apabila kemudian Ketua 

Pengadilan Negeri menolak putusan arbitrase yang memuat irah-irah 

“Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena 

menurut Hukum Acara Perdata (Hukum Formil) dalam Pasal 224 HIR 

yang telah jelas mengatur bahwa pada intinya setiap surat yang dibuat oleh 
                                                             
56Wolfgang Friedman, Legal Theory, Stevens & Sons, London, 1953, hlm. 1937. 
57  W.M. Dias, Op.Cit. 
58  Wolfgang Friedman, Op.Cit 
59Budhy Budiman, Op.Cit. hlm..74. 
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pejabat yang ditunjuk undang-undang, yang memuat irah-irah “Demi 

Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat 

dipersamakan dengan kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri. Maka 

menjadi rancu, apabila kemudian putusan arbitrase yang memuat irah-irah 

“Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” apabila 

kemudian harus ditolak oleh pengadilan negeri, terlebih lagi telah 

dikatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 

yang mengatur:  

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
 

Untuk itu, Pasal 62 Undang-Undang Arbitrase perlu diharmonisasikan 

dengan ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 sebagai payung 

hukum pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.  

Selanjutnya keterlibatan Pengadilan Negeridalam Undang-Undang No. 

30 Tahun dapat dijumpai dalam Pasal 13 ayat (2). Tahun 1999, 

menyebutkan dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidakesepakatan 

dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat 

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeriuntuk menunjuk 

seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. 

Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, disebutkan Jika 

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima 

usul pemohon tentang pengangkatan arbriter tunggal, akan tetapi para pihak 

tidak berhasil menentukannya, maka atas permohonan dari salah satu pihak, 

Ketua Pengadilan Negeridapat mengangkat arbiter tunggal. Hal ini menjadi 
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un logic ketika para pihak mengajukan Permahonan untuk mengangkat 

arbiter tunggal, sementara pihak Pengadilan Negerisama sekali tidak pernah 

mengetahui daftar arbiter baik dalam negeri, maupun luar negeri. 

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, mengatur tentang dalam 

hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing masing pihak tidak berhasil 

menunjuk arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu 

pihak, Ketua Pengadilan Negeridapat mengangkat arbiter ketiga.   

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Hak ingkar 

terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeridiajukan 

kepada Pengadilan Negeriyang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dalam hal tuntutan ingkar yang 

diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter 

yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan 

Negeriyang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat 

diajukan perlawanan.  

Pasal 61 ayat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam hal para 

pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan 

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeriatas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa.   

Dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999Ketua Pengadilan Negerisebelum memberikan perintah pelaksanaan 

putusan arbitrase, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase 
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memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.  

Jika Ketua Pengadilan Negerimenilai bahwa putusan arbitrase 

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, 

Ketua Pengadilan Negerimenolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan 

terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeritersebut tidak terbuka upaya 

hukum apapun.  

Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berwenang 

menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase 

Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.  

Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia 

setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat 

(Pasal 66 huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Putusan Arbitrase 

Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah 

satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksankaan setelah memperoleh 

eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya 

dilimpahkan kepada Pengadilan NegeriJakarta Pusat (Pasal 66 huruf e 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).  

Ketua Pengadilan Negeridapat membatalkan seluruhnya atau sebagian 

putusan arbitrase atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak 

yang bersengketa ke Ketua Pengadilan Negeri (lihat Pasal 71 ayat (1, 2) dan 

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Apabila redaksi 

dalam ketentuan ini tidak dirubah, artinya dibiarkan demikian adanya, maka 
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menurut pendapat peneliti yang didasarkan kepada Undang-Undang No. 3 

Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yakni menyoroti kalimat di dalam 

konsiderannya yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah 

pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawahnya.  

Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan 

tata usaha negara. 

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang mengawasi 

empat lingkungan peradilan dibawahnya. Kemudian apabila badan arbitrase 

dianggap sebagai pengadilan suwasta (lawan pengadilan negara) menurut 

Priyatna, maka jelas pengawasannya tidak berada di bawah Mahkamah 

Agung, namun apabila menyimak perkembangan hukum dari Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur 

kembali tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dalam Pasal 

58 disebutkan: ”Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di 

luar pengadilan negara melalui arbitrase sebagai paya penyelesaian sengketa 

atau alternatif penyelesaian sengketa”. 

Dimuatnya kembali arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa 

perdata di luar pengadilan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, 

memberikan kesan bahwa arbitrase sebagai pengadilan suasta, juga diawasi 

oleh Mahkamah Agung dalam mengemban tugas penegakan hukum di 

Indonesia. Dengan demikian menjadi keliru apabila pengaturan pembatalan 
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putusan arbitrase diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 73 ayat 

(1) Undang-Undang Arbitrase), karena dapat diketahui bahwa kedudukan 

antara Pengadilan Negeri dengan badan arbitrase dapat diasumsikan sama, 

yakni sama-sama merupakan pengadilan tingkat pertama. Oleh sebab itu, 

seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase bukan diajukan ke 

Pengadilan Negeri, tetapi diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

negara tertinggi, sekaligus sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 

tertinggi. Untuk itu pasal tersebut perlu diharmonisasikan, antara undang-

undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya (penafsiran 

sistematis), sehingga dapat efektif keberlakukannya. 

Sengketa atau konflik adalah bagian dari irama kehidupan. Ia selalu 

ada, dan yang dalam keadaan paling jelek tidak dapat dihindarkan. Kita 

tidak dapat lari dari sengketa atau konflik. Ia harus diatasi atau diselesaikan. 

Secara tradisional, sebelum kita mengenal badan peradilan dalam sistem 

ketatanegaran mutakhir, masyarakat membentuk atau menciptakan sarana 

penyelesaian sengketa, yang secara bertahap dilembagakan melalui rapat-

rapat komunitas tertentu.  

Yurisdiksinya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik 

yang bersifat hubungan antara anggota dan penguasa komunitas, atau juga 

antara sesama anggota masyarakat sendiri. Sistem ketatanegaraan modern 

mengangkat kebutuhan akan sistem penyelesaian perkara ini ke tingkat yang 

lebih canggih dan profesional, bahkan mendeklarasikan keindependensian 

lembaga penyelesaian sengketa termaksud. 
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Selanjutnya penerapan ADR di Amerika Serikat yang pada umumnya 

merujuk kepada alternatif-alternatif adjudikasi pengadilan atas konflik 

seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, mini-trial dan summary jury trial, 

dilatar belakangi oleh faktor-faktor gerakan reformasi pada awal tahun 

1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan 

masyarakat akademis, mulai merasa keprihatinan serius mengenai efek 

negatif yang semakin meningkat dari litigasi.60 Thomas J. Harron berkata 

bahwa masyarakat Amerika Serikat sudah jemu mencari penyelesaian 

sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem 

peradilan (dissattisfied with the judicial system). Karena cara penyelesaian 

sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the delay 

inherent in a system / dengan cara-cara yang sangat merugikan).61 Oleh 

karena itu, orang mulai mencari alternatif terhadap ajudikasi pengadilan atas 

konflik, seperti court coungestion, biaya hukum yang tinggi dan waktu 

menunggu di pengadilan telah menjadi cara hidup bagi orang Amerika yang 

mengupayakan sistem judicial baik secara suka rela (voluntarily) maupun 

tidak suka rela (involuntarily).62Mereka mencipta Alternatif Dispute 

Resolution (ADR) sebagaipilihan. Litigasi ditempatkan sebagai the least 

resort (upaya akhir). Alternatif Dispute Resolution (ADR) ditempatkan 

sebagai the first resort (upaya utama). 

Selama presentasi Pound Converence pada tahun 1976 tentang 

ketidakpuasan publik terhadap sistem pengadilan, Profesor Harvard Frank 

                                                             
60Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 35 
61Bismar Nasution, “Menuju Penyelersaian Sengketa Alternatif”, Makalah, disampaikan pada seminar Pemantapan 

Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, tanggal 18Juni 2003, Medan, hal. 5 
62 Ibid.,  
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E.A. Sander menawarkan pendekatan inovatif, yang dapat mempermudah 

permintaan yang meningkat kepada pengadilan-pengadilan di seluruh 

wilayah negara. Dengan memberi nama konsepnya multy-door court-house, 

Profesor Sander menginginkan satu Pengadilan yang besar yang 

menyediakan program Penyelesaian Sengketa dengan banyak pintu (multy 

doors) atau program dimana perkara-perkara dapat di diagnosa dan dirujuk 

melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara-perkara tersebut. 

Program-program ini dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung 

Pengadilan, dan dapat meliputi litigasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan 

pelayanan-pelayanan sosial dan pemerintahan.63 

Program percobaan di Mahkamah Agung DC dibentuk pada tahun 

1985. Empat tahun kemudian, dibulan Februari 1989. Mantan Ketua Hakim 

(Pengadilan) B. Ugast menyatakan percobaan berhasil dan memilih program 

tersebut sebagai operasi penuh Divisi dari Pengadilan. Pada saat itu, Ketua 

Hakim (Pengadilan) Eugane Hamilton telah membuat juga prioritas 

pelayanan penyelesaian perselisihan.64 

Dalam tahun 1985, Pusat Intake dan Referral adalah program pertama 

multy door yang dibentuk di dalam Pengadilan-pengadilan yang lebih tinggi. 

Stafdan suka relawan yang terlatih disediakan untuk membantu penduduk 

daerah. Metropolitan Columbia untuk mempertimbangkan pilihan (opsi) 

bentuk penyelesaian perkara. Jika Intake Specialist tidak mampu 

                                                             
63Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis, mengenai: Court Dispute Resolution, 

2003, hal.20 
64Ibid, hal 21 
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mengkonsiliasikan perkara, penduduk yang berperkara tersebut direfer ke 

Pelayanan Masyarakat dan Hukum yang tepat.65 

Dalam tahun yang sama, program Mediasi terhadap perkara-perkara 

kecil menjadi yang pertama dari multiple doors. Sehari-hari para pekerja 

mereka tersebut di Pengadilan Perkara Kecil untuk membantu para pihak 

mencapai penyelesaian yang memuaskan dan bermutu. Sebagai tambahan, 

dalam tahun 1991 para Mediator Perkara Kecil memulai untuk me 

Mediasikan tumpukan perkara dengan gugatan yang besarnya tidak lebih 

dari $ 25.000. hampir 47 % dari perkara kecil yang memasuki mediasi telah 

diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.66 

Sementara itu Pemerintahan Canada juga memperkenalkan Mediasi 

yang dikenal dengan nama Court Connected ADR dan diprakarsai oleh 

Departement General Attorney Court Connected ADR mendayagunakan 

hukum acara Perdata Mahkamah Agung di antaranya bahwa para pihak 

yang berperkara wajib memilih mediator paling lama 10 hari setelah perkara 

dimajukan. Mediator di Negara bagian tersebut ada sebanyak 14.000. 

Ontario Pemerintahan Negara bagian Ontario di Canada meluncurkan suatu 

program Mediasi yang disponsori oleh Departement General Attorney di 

Ontario. Proyek sebelumnya dilakukan di Peradilan Propinsi Toronto di 

Ottawa. Sekarang ini diperluas ke beberapa wilayah propinsi misalnya di 

Winse.Mediasi di Ontario disebut dengan nama Court Connected ADR yang 

memperkenalkan Rooster of Mediators (List Mediators) yang artinya bahwa 

                                                             
65Ibid 
66Ibid 
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sejumlah nama-nama mediator dibuat dalam satu list tersendiri yang dapat 

dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara. 

Ketentuan Court Connected di Ontario ini menyatakan bahwa para 

pihak yang berperkara harus telah memilih mediator yang terdaftar dalam 

list mediator, paling lama 30 hari setelah perkara dimajukan ke Pengadilan. 

Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator atau tidak ada kesempatan 

di antara mereka, maka koordinator Mediasi lokal menunjuk sendiri 

mediator. Mediator yang terdaftar di list mediator telah mendapat 

pendidikan dari profesinya dan bukan berasal dari Hakim. 

Selanjutnya apabila para pihak telah memilih seorang mediator maka 

menurut ketentuan para pihak tersebut harus telah menyiapkan dalam waktu 

paling lama 7 hari Statement of Issues. Statement of Issues ini berisi fakta-

fakta dan Hukum (Faktual and legal Issues) juga harus dicantumkan posisi 

dan kepentingan para pihak. 

Dalam hal kehadiran para pihak yang berperkara dalam sesi Mediasi 

menurut ketentuan Court Connected ADR Ontario mewajibkan para pihak 

yang berperkara disertai Kuasa atau Penasehat Hukumnya kecuali 

ditentukan lain oeh Hakim dengan alasan-alasan tertentu. Biaya perkara 

sehubungan dengan Mediasi ini ditanggung oleh para pihak berdasarkan 

yang dikembangkan oleh Mediasi di Ontario.67 

Di Australia juga ada lembaga yang disebut dengan Neighbourhood 

Justice Centre (CNJC) yang berada di distrik Collingwood di pinggiran 

kota Melbourne, Australia. Lembaga ini bukan semata-mata pengadilan. 

                                                             
67Diringkas dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah, hal 26-50. 
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Fungsi mengadili hanya salah satu dari tiga layanan utama di CNJC. Selain 

pengadilan, juga terdapat upaya-upaya pengembangan komunitas dan 

layanan-layanan kemasyarakatan seperti konsultasi, mentoring, dan 

rehabilitasi. Filosofi utama, sebagaimana tercermin dari namanya 

(Neighbourhood Justice Centre), adalah menjadi pusat keadilan bagi 

masyarakat sekitarnya. “Sangat penting bagi kita, untuk memahami kenapa 

sebuah perilaku yang tidak diharapkan, termasuk tindak kejahatan, bisa 

terjadi,” jelas Kerry Walker, Direktor CNJC.68  Dengan memahami root 

cause tersebut, CNJC kemudian melakukan berbagai langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi sekaligus mencegah hal serupa bisa terjadi. 

Sebagai contoh, jika tindak kejahatan terjadi karena anak-anak muda tidak 

memiliki penyaluran energi dan emosinya, CNJC akan memfasilitasi 

sehingga mereka memiliki kegiatan-kegiatan positif.69 

Lebih lanjut dikatakan CNJC berada di wilayah di mana terdapat 

kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Yurisdiksinya meliputi sebuah 

kawasan yang terdiri dari sekitar 77 ribu jiwa. Selain itu, latar belakang 

budaya di wilayah ini juga sangat bervariasi. Konflik horisontal dan 

kejahatan menghantui para penduduknya. Pendirian CNJC merupakan 

sebuah upaya terobosan untuk tidak hanya mengurangi angka kejahatan, 

namun juga mengurangi konflik yang terjadi dengan mendorong 

masyarakat untuk bisa menyelesaikannya sendiri.  

Lebih lanjut Sheryn memberi contoh, ketika ada dua warga 

masyarakat yang berselisih dan kemudian melibatkan para keluarga besar 
                                                             
68

 dikutip dari http://www.pembaruanperadilan.net/v2/category/akses_terhadap_keadilan/ 
69

 Ibid., 
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dan kemudian warga “kampungnya”, maka alih-alih memutus siapa yang 

benar dan siapa yang salah, CNJC akan memediasi agar kedua belah pihak 

bisa menyelesaikan konfliknya dengan cara yang elegan. Pelibatan para 

tokoh masyarakat dari kedua kubu menjadi kuncinya. Itu sebabnya secara 

rutin CNJC mengadakan pelatihan penyelesaian konflik bagi kelompok-

kelompok yang ada dalam masyarakat. 

Selain itu, CNJC juga mendorong agar segenap staf dan aparat 

penegak hukum lainnya membaur dengan masyarakatnya. “Ketika anak-

anak muda di gedung seberang mengadakan lomba sepak bola, maka para 

panitia di sini dan petugas kepolisian turut terlibat menjadi panitianya,” ujar 

Sheryn sambil menunjuk sebuah gedung tinggi sekitar satu blok dari kantor 

CNJC. Menurutnya, gedung itu merupakan wilayah hunian yang cukup 

padat, multi kultural, dan mayoritas berasal dari kalangan menengah ke 

bawah. Tidak hanya sekedar membaur, para petugas penegak hukum itu 

kemudian secara langsung menanamkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan 

pada aturan main yang disepakati, fairness, dan kejujuran kepada kalangan 

muda melalui permainan olah raga tersebut.70 

Dalam melaksanakan kegiatannya, CNJC berpijak pada empat prinsip 

utama: restorative justice, therapeutic jurisprudence, pelibatan komunitas, 

dan kemitraan. Dengan prinsip keadilan restoratif, Pengadilan Magistrat 

yang berada di CNJC mengupayakan “hukuman” yang bersifat pemulihan 

dan membantu untuk kembali ke masyarakat. Pengecualian dilakukan untuk 

                                                             
70

 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 
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jenis-jenis kejahatan tertentu yang tergolong berat.71 Itu pun langkah-

langkah terapik juga dilakukan mengupayakan persoalan kemasyarakatan 

yang menjadi dasar munculnya perilaku yang tidak diharapkan tersebut. 

Langkah hukum yang dilakukan berupaya memberikan terapi dan preseden 

bagi masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri. 

Pelibatan komunitas dan kemitraan merupakan kunci dalam 

melaksanakan pelayanan. CNJC tidak menyediakan semua layanannya 

sendiri. “Kami memulai dengan melibatkan para komunitas dan lembaga 

pemerintah yang sudah ada, dan menyatukan titik pelayanannya di sini,” 

jelas Sheryn. Petugas dari masing-masing lembaga tersebut ditempatkan 

dan bertugas di CNJC. Kalau istilah populer dalam bahasa Indonesia barang 

kali adalah di-BKO-kan. Dengan demikian CNJC kemudian memiliki 

jejaring yang sangat luas dan tergolong efisien dalam beroperasi. Para 

lembaga yang sudah ada juga menjadi tidak merasa tersaingi, namun seperti 

memiliki teman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Menyimak dari hasil laporan kunjungan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Ke Australia, dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi di 

Australia tidak saja dikembangkan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

perdata saja, melainkan juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan harapan 

mereka dapat menyelesaikannya sendiri. Tetapi upaya tersebut bukan 

berarti tidak ada campur tangan pemerintah, tetapi lembaga Pemerintah 

yang ada kemudian dengan melibatkan para komunitas berjalan seiring 

                                                             
71

 Ibid., 
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(bersama-sama), sehingga seperti memiliki teman dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, yang pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan keadilan 

bersama (win win solution). 

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya penyelesaian masalah 

berbasis komunitas ini memiliki akar panjang dalam budaya dan adat 

berbagai suku yang ada di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya 

waktu dan derasnya terpaan kehidupan modern yang lebih materialistis, 

masyarakat Indonesia justru semakin rawan dengan konflik horisontal di 

antara berbagai kelompok yang ada. Pemahaman yang banyak berkembang 

adalah “hukum sekeras-kerasnya supaya ada efek jera”, yang kadang 

menafikan kenapa sebuah persoalan bisa muncul. Sebuah pandangan yang 

bagi menurut Dr. Adriaan Berdner dari Leiden University pada sebuah 

kesempatan seminar di Surabaya awal bulan Oktober ini, membuat 

penegakan hukum tercerabut dari akarnya.72 

Kemudian Singapura mempunyai Lembaga Mediasi yang berada di 

luar Pengadilan yang disebut dengan Singapore Mediation Center (SMC) 

dan Lembaga Mediasi di dalam Pengadilan yang disebut dengan Court 

Dispute Resolution.73 

a.Mediasi di Luar Pengadilan 

Singapore Mediation Center (SMC) Pusat Mediasi Singapura SMC 

(Singapore Mediation Center) adalah organisasi yang tidak mengambil 

keuntungan yang didirikan pada tahun 1997 untuk memberikan pelayanan 

                                                             
72

  di kutip dari http://www.neighbourhoodjustice.vic.gov.au/ 
73 Diringkas dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah, Loc.Cit. 
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Mediasi komersil. SMC adalah suatu organisasi yang mempunyai struktur 

sebagaimana halnya Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dijamin oleh 

Akademi Hukum Singapura. Budget SMC diperoleh sebagian dari 

Pemerintah Singapura melalui Departemen Hukum. Fungsi-fungsi SMC 

(Pusat Mediasi Singapura) meliputi :  

1). Memberikan pelayanan-pelayanan Mediasi dan alternatif penyelesaian 

perselisihan lain (ADR);  

2). Menyediakan fasilitas untuk negosiasi, Mediasi dan bentuk lainnya dari 

ADR;  

3). Menyediakan pelatihan negosiasi dan keahlian berMediasi;  

4). Menjaga akreditasi para mediator;  

5). Memberikan pelayanan konsultasi untuk pencegahan perkara, 

management perkara dan mekanisme ADR; dan  

6). Meningkatkan pelayanan Mediasi dan ADR yang lain.74 

Pusat Mediasi Singapura dalam memberikan pelayanan mediasi di 

dukung oleh Peradilan Singapura. Pengadilan merujuk perkara-perkara yang 

tepat untuk di Mediasikan di Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung 

dan Pengadilan-pengadilan bahkan keduanya telah mengeluarkan peraturan 

pendaftaran perkara untuk tidak mengajukan gugatan atau pembayaran uang 

kembali biaya sidang untuk para pengguna pelayanan Pusat Mediasi 

Singapura. Mahkamah Agung menyediakan penterjemah untuk Pusat 

Mediasi Singapura, untuk membantu SMC dalam memperluas pelayanannya 

untuk para pihak yang berperkara bagi yang tidak dapat berbahasa Inggris. 

                                                             
74 Ibid 
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Untuk memajukan penggunaan teknologi dalam penyelesaian perkara, dan 

untuk memfasilitasi perkara yang di Mediasikan yang melibatkan pihak 

asing yang tidak dapat menghadiri proses Mediasi di Singapura Mahkamah 

Agung telah mengembangkan penggunaan fasilitas-fasilitas Pengadilan 

Teknologi dan Chamber Technology Mahkamah Agung, untun keperluan 

Mediasi di bawah naungan Pusat Mediasi Singapura.75 

Mediasi Di Dalam Pengadilan 

1. Sifat Dasar Mediasi 

Satu kunci spesifik Singapura yang dipunyai dan telah muncul untuk 

mempercepat Mediasi yang diangkat sebagai forum penyelesaian adalah 

suatu sifat yang unik. 

2. Pembaharuan Lembaga Terhadap ADR (Alternatif Dispute 

Resolution) 

a. Pengadilan 

Pembaharuan ADR di Singapura dapat dilihat dari perubahan-

perubahan yang telah dibuat terhadap sistem Hukum Singapura yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan hukum (Administrasi 

Pengadilan). Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan bawahan 

Singapura tahun terakhir ini telah berhasil membersihkan tumpukan perkara 

dan mengurangi waktu yang lama untuk penyelesaian perkara tersebut. Hal 

ini terjadi karena perubahan sistem managemen perkara perdata yang pro 

aktif yang ditetapkan oleh Pengadilan. 

 

                                                             
75 Ibid., 
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b. Mediasi yang berada pada Pengadilan 

Pada level pengadilan bawahan bentuk Mediasi yang berada di 

Pengadilan tersebut dikenal sebagai Court Disputes Resolution (CDR). Pada 

tahun 1994, diperkenalkan Juridiksi Perdata Pengadilan Bawahan dibagi 

antara District Court (Pengadilan District), Magistrate Court (Pengadilan 

Magistrate). Pengadilan District memiliki Juridiksi Perdata 

Original (asli) terhadap perkara gugatan yang timbul dari kontrak atau 

perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hutang/piutang atau 

kerusakan kerugian yang dituntut tidak lebih dari $100.000 untuk 

Pengadilan District dan $30.000 untuk Pengadilan Magistrate. Dengan 

dikenakan petunjuk praktek No. 3 Tahun 1994 oleh Pengadilan Bawahan, 

konfrens Penyelesaian Perkara, dikenal sebagai CDR, dilembagakan untuk 

seluruh gugatan-gugatan perdata kecuali jika ada panggilan dan petunjuk 

yang telah dikeluarkan sebelum 1 Nopember 1994. CDR dipimpin oleh 

Hakim District, dan dilaksanakan berdasarkan asas tanpa prasangka, dan 

petunjuk-petunjuk praktik membuatnya lebih jelas dipahami dengan 

menyatakan sebagai berikut: ”Hakim District atau Magistrate yang 

menyidangkan konfrens, apabila tidak terjadi kesepakatan atau gagal tidak 

akan menjadi orang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di 

dalam proses persidangan adjudikasi”. 

Dalam praktik Pengadilan bawahan telah menunjuk seorang Hakim 

District untuk menyidangkan CDR. Para pihak diberitahu tanggal sidang 

CDR tersebut di surat panggilan, untuk diberitahu petunjuk (Summons For 

Direction). Atas pemberitahuan tanggal sidang konfrens, para pihak 
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diharuskan untuk mengajukan opening statement sebagaimana telah ditulis 

pada petunjuk praktik No. 4 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut: 

”Opening statement yang tepat merupakan bantuan yang besar terhadap 

Pengadilan ketika menyelesaikan perkara yang masih mentah dari segi fakta 

maupun hukumannya. Karena itu Hakim diminta agar 

mampu menilai dan mengindentifikasi pokok perkaranya, dan apa 

yang harus diperhatikan ketika mendengar para pihak disimak dalam 

membaca bukti-bukti yang dilampirkan. Opening statement juga menolong 

memperjelas persoalan-persoalan diantara para penasehat hukum dari para 

pihak yang berperkara sehingga dengan demikian tidak membuang-buang 

waktu untuk memeriksa bukti-bukti, melalui suatu sidang (konfrens), 

tentang apa yang tidak dipersoalkan atau yang irrelevant”. 

Praktek CDR di Pengadilan Bawahan telah memperoleh hasil yang 

cukup berarti sebagai contoh, dari 1333 kasus yang telah diajukan di CDR 

tahun 1995, 80 % dapat didamaikan. 

c. Magistrate Complaint (Gugatan di Magistrate) 

Sejak pertengahan Maret 1996, untuk pihak-pihak yang berperkara 

telah disediakan seorang mediator daripada berproses di Magistrate. Surat 

pemberitahuan dikeluarkan pada pihak tergugat, dan pihak tergugat dan 

penggugat menghadap di Magistrate atau Pegawai Senior atau seorang 

anggota Group Pendukung Pengadilan (Court Support Group) yang 

bertindak sebagai mediator. Dalam hal ini tidak dicapai kesepakatan 

Magistrate mengeluarkan panggilan kepada para pihak dan menetapkan 

suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara tersebut. 
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d. Perkara Kecil (Small Claim) 

Sejak ada Mediasi di Pengadilan Bawahan, Tribunal Perkara kecil 

telah menyelesaikan perkara-perkara melalui proses mediasi. 

e. Pengadilan Keluarga 

Tahun 1995 Pengadilan Keluarga dibentuk berdasarkan Reorganisasi 

dan sistem Hukum yang berhubungan dengan perkara-perkara keluarga. 

Mediasi diperkenalkan untuk perkara-perkara perceraian, dan masalah-

masalah pembagian harta bersama. Sekarang ini tergantung jenis perkara 

yang diajukan, Mediasi dilakukan oleh penterjemah Pengadilan, penasehat 

yang telah dilatih oleh Pengadilan dan Panitera Pengadilan. Normalnya 

kasus-kasus tersebut dibagi menurut berat ringannya perkara. Masalah-

masalah yang membutuhkan aspek hukum misalnya yang mencakup 

pemeliharaan dan penjagaan anak diMediasikan oleh Panitera sebagai 

seorang pegawaiyang berhubungan dengan hukum atau terlibat dengan 

Pengadilan. Kasus-kasus yang meliputi persoalan-persoalan emosional di 

Mediasikan oleh satu dari tiga penasehat yang terlatih. Gugatan yang 

berhubungan dengan perkara-perkara perkawinan ditangani oleh 

penterjemah Pengadilan yang biasanya membantu para pihak untuk mengisi 

formulir gugatan dan formulir waktu Mediasi.76 

CMC dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat di 

kota yang padat penduduk dengan potensi konflik sosial yang tinggi.  CMC 

membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai bahkan 

sebelum konflik terjadi.  CMC dimotori oleh para akademisi dan anggota 

                                                             
76 Ibid., 
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parlemen dan dalam pelaksanaannya para anggota parlemen langsung turun 

ke lapangan untuk melihat potensi konflik dan segera berupaya mencari 

pemecahan salah satunya melalui CMC. Hasilnya 72% konflik di 

masyarakat berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh para mediator  pro 

bono dibawah naungan CMC.77 

Di Malaysia telah didirikan suatu lembaga yang disebut dengan The 

Malaysia Mediation Centre (MMC) adalah badan yang dibentuk pada tahun 

1999, di bawah naungan Dewan Bar dengan tujuan mempromosikan 

mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif dan untuk 

memberikan jalan yang tepat untuk resolusi sengketa sukses. MMC yang 

berbasis di Kuala Lumpur dan saham lokal dengan Dewan Bar. Pusat-pusat 

lain akan didirikan di negara lain jika dan ketika diperlukan. The Alternative 

Dispute Resolution Komite Dewan Bar bertanggung jawab untuk 

memfungsikan dan pelaksanaan tujuan Centre.78 

Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang settlement of 

Disputes, Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa Negara-negara pihak 

diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan 

sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini menyerahkan penyelesaian 

sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB 

menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaiakan dengan 

cara Negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial 

                                                             
77 Komparasi Penyelesaian Sengketa Alternatif di Asia Pacific, dalam 

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/10/komparasi-penyelesaian-sengketa-alternatif-di-asia-pacific/ 
78   Diringkas dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah, op cit. 

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/


157 

 

 

 

settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful 

means on their own choice.79 

Maka dalam hal ini Arofah mengatakan Sistem peradilan di Malaysia 

lebih baik daripada di Indonesia karena ada fungsi mediasai yang berjalan, 

hakim hanya melegitimasi keputusan vonis yang ada, karena fungsi jaksa 

dan pengacara dalam melakukan mediasi nampak jelas,”.80 

Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah menempuh cara ini 

dalam menyelesaiakan sengketaanya. Mediasi komisi tiga Negara 

(Australia, Belgia dan USA) yang dibentuk pada PBB pada bulan Agustus 

1997 sangat efektif dalam rangka penyelesaian sengketa antara Indonesia 

dan Belanda. 

Di negara Indonesia, sejarah menunjukkan berdampingannya sarana 

peradilan di satu pihak dan lembaga penyelesaian sengketa pola tradisional 

di lain pihak, sebagaimana yang misalnya terlihat di negara kita. Harapan 

bangsa-bangsa beradab adalah pada lebih menguatnya badan peradilan 

sebagai bagian dari alat kekuasaan negara sehinga apa yang disebut sebagai 

“keadilan” benar-benar tercapai dengan memuaskan. Namun suasana 

modern ternyata menjebak lembaga peradilan yang lahir dari sistem 

ketatanegaraan di atas. Umpamanya, demi pemberian kesempatan yang 

sempurna bagi pencari keadilan, sistem peradilan menjadi kompleks dan 

panjang, yang kemudian kerap disalahgunakan.  

                                                             
79  INDONESIA vs MALAYSIA dalam http://chamonk-imanhaeroniyahoocom.blogspot.com/2010/09/indonesia-vs-

malaysia.html 
80  http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx_ttnews[tt_news]=2889&cHash=1 
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Pemberian kesempatan yang luas bagi pencari peradilan sebagai 

bagian dari pilar demokrasi, tidak berhasil mencapai tujuannya. Sukar sekali 

kita melihat adanya orang yang legowo menerima putusan pengadilan atas 

dasar bahwa “memang saya salah”. Yang mengemuka adalah “pokoknya 

saya punya hak untuk banding, bahkan kasasi”. Celakanya kasasi pun tidak 

cukup, lalu digunakan sarana Peninjauan Kembali (“PK”). Padahal PK 

adalah sarana yang hanya dapat digunaka secara selektif, artinya hanya 

perkara-perkara yang benar-benar ada bukti baru (novum) yang sah, apabila 

putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang 

diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang 

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kemudian apabila setelah 

perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bresifat menentukan yang 

pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (disembunyikan). 

Apabila telah dikabulkan, ada sesuatu hal yang tidak dituntut atau 

lebih daripada yang dituntut (lihat Pasal 178 HIR). Selanjutnya apabila 

mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 

sebab-sebabnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal 

yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama 

tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain. 

Kemudian, yang terakhir apabila dalam suatu putusan terdapat suatu 

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

Ketidaksempurnaan Undang-Undang Arbitrase juga dapat terlihat, 

adanya keterlibatan Pengadilan Negeriyang masih dominan, hal itu 

tercermin dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 6 ayat (7), Pasal 13 ayat (1 dan 2), 
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Pasal 14 ayat (3 dan 4), Pasal 15 ayat (4 dan 5), kontradiktif dengan Pasal 

19 ayat (4), Pasal 24 ayat (1 dan 2). Selain itu keterlibatan Pengadilan juga 

nampak dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan dari Pasal 61 

sampai dengan Pasal 72, sehingga tidak adaptif.  

Selain itujuga menurut pendapat peneliti, Undang-Undang Arbitrase 

tidak dapat di jadikan sebagai hukum formil yang bersifat independen, 

bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Hal ini, dikarenakan masih 

dominannya keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal tersebut di atas. 

Keterlibatan Pengadilan yang begitu dominan sebagaimana tercermin 

dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat memberikan kesan ketidak 

independensian keberadaan Undang-Undang Arbitrase, terlebih lagi 

apabila kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

yang memuat aturan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan, sebagaimana di atur dalam BAB XII yakni dalam Pasal 58-61, 

yang memberikan kesan adanya pemisahan antara kedudukan Arbitrase 

dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagaimana 

dituangkan dalam Pasal 58 yang menyatakan: 

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara 

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. 

 
Pemisahan kedudukan tersebut tercermin dalam redaksi kalimat 

tersebut di atas yang ditandai dengan kata “atau” artinya bahwa ketika 

para pelaku usaha atau bisnis hendak memilih cara Arbitrase, maka para 

pelaku usaha tidak perlu lebih dahulu menempuh tahan sebelumnya 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni 

aturan yang tertuang dalam BAB II yang menyebutkan:  

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat 
(6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat 
mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. 
 

Selanjutnya Pasal 59 ayat (1-3) Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009yang secara tegas mengatur: 

Ayat (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Ayat (2)    Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. 

Ayat   (3)  Dalamhal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan 
Negeriatas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. 

 
Selanjutnya menyimak redaksi Pasal 61 Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuat aturan tentang: 

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-
undang. 
 

Dengan demikian jelas, ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa di 

luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009, secara yuridis normatif tidak dapat bertentangan dengan Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, artinya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus kembali diharmonisasikan 

denganUndang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang notabene menjadi payung hukum seluruh hukum formil 

dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia.  
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Apabila menyimak redaksi Pasal 61Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 di atas, maka Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai aturan pelaksanaan, yang 

lahir lebih dahulu katimbang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai 

perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, semestinya telah menjadi payung hukum dari seluruh aturan 

yang memuat aturan tentang ketentuan hukum formil bagi mekanisme 

Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. 

Artinya (seperti yang telah peneliti uraikan di atas) setiap undang-undang 

yang memuat aturan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak 

boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Agar VISI Mahkamah 

Agung untuk “mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan 

kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan 

publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, 

terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab 

panggilan pelayanan publik, dapat tercapai. 

 

b. Keterlibatan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di 

Luar Pengadilan 

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan membantu para 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 



162 

 

 

 

ringan”. Selanjutnya dalam Pasal 130 HIR disebutkan bahwa “Pada 

permulaan sidang, di mana kedua belah pihak hadir, hakim diwajibkan 

untuk mendamaikan mereka”. Ketentuan tersebut seharusnya dapat 

dimaksimalkan peranannya agar dapat memenuhi tuntutan para pelaku 

usaha saat ini, dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan yang 

dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. 

Telah disinggung di atas, bahwa tuntutan globalisasi ekonomi 

membawa serta perubahan terhadap kemajuan teknologi dan kemajuan 

hukum yakni dalam hukum materiil maupun hukum formil. Hal ini 

disikapi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak saja semata-

mata memenuhi tuntutan para pelaku usaha tetapi juga dalam rangka 

mengurangi penumpukan perkara disetiap tingkat badan peradilan, serta 

berusaha untuk memaksimalkan Pasal 130 HIR, untuk itu dikeluarkanlah 

Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Dalam Pengadilan. 

Dalam Perma tersebut memuat ketentuan bahwa setiap perkara wajib 

dilakukan Mediasi terlebih dahulu dalam tingkat pertama, oleh karena 

dirasa Perma tersebut belum menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi 

oleh Mahkamah Agung, maka untuk lebih mendayagunakan mediasi yang 

terkait dengan proses berperkara di Pengadilan kemudian dilakukan 

perubahan menjadi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di 

Dalam Pengadilan, yang khusus diberlakukan terhadap Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama.  

Dalam perkembangannya, pada Tahun 2003 beberapa bank atau Unit 

Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan 
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Basyarnas. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No. Kep-

09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. “Basyarnas adalah satu-

satunya badan hukum yang otonom milik MUI”.81 

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan 

menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam 

ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian 

terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan 

Basyarnas bersifat final dan mengikat (binding). Untuk melakukan 

eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh 

Pengadilan Negerisetempat.82 

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, telah memberikan landasan hukum tentang perluasan 

kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 

49, yakni ekonomi syari‟ah.  

Diaturnya Ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan absolut 

dari Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama, tentunya 

mengandung konsekuensi, yakni jika timbul sengketa yang masuk dalam 

lingkup ekonomi syari‟ah, maka Pengadilan Agama-lah yang berwenang 

untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. 

Adapun yang dapat dikategorikan dengan ekonomi syari‟ah menurut 

undang-undang tersebut adalah: 

                                                             
81 Sufriadi,Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional, Vol. I, No. 2, Desember 2007 
82 Terdapat dalam http: //www.hukumonline.com diakses tanggal 28 Juni 2010. 
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a. Bank Syari‟ah; 
b. Asuransi Syari‟ah; 
c. Reasuransi Syari‟ah; 
d. Reksa dana syari‟ah; 
e. Obligasi syari‟ah dan surat berharga jangka menengah syari‟ah; 
f. Sekuritas syari‟ah; 
g. Pembiayaan syari‟ah; 
h. Pegadaian syari‟ah; 
i. Dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah; 
j. Bisnis syari‟ah; dan 
k. Lembaga keuangan mikro syari‟ah. 

 

Namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 mengatur tentang 

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah” dilakukan oleh:  

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan agama. 
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 
dengan akad. 

 

Namun dalam penjelasan dari Pasal 55 tersebut dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan 'penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan 

isi akad"  adalah upaya sebagai berikut:  

(a) Musyawarah.  
(b) Mediasi perbankan. 
(c) Melalui Basyarnas.  
(d) Melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. 

 

Mengamati ke dua pasal tersebut nampak terlihat adanya dualisme 

kewenangan absolut yang saling tarik menarik. Apabila kemudian melihat 

Pasal 55 ayat (3) yang menyebutkan “Penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah 

yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, 

dan keuniversalan (rahmatan lil„alamin).  maka menjadi pertanyaan 

mungkinkah para penegak hukum dalam lingkung peradilan umum 

mengerti semuanya tentang Prinsip Syariah?, suatu hal yang keliru, para 
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pembentuk undang-undang yang melahirkan ketentuan demikian. Ketidak 

cermatan pembuat undang-undang akan mempengaruhi kepastian hukum 

bagi para pencari keadilan. 

Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimak-

sud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" upaya 

yang ditempuh melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan atau 

melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Selain itu, kendala muncul ketika mempermasalahkan tentang 

eksekusi putusan badan Arbitrase Syariah Nasional di Pengadilan 

Negeriatau Pengadilan Agama. Kemudian apabila dikaitkan dengan 

Undang-Undang Arbitrase yang menentukan bahwa eksekusi dilakukan 

oleh Peradilan Umum, maka terhadap eksekusi putusan Basyarnas bukan 

mengacu kepada Undang-Undang Arbitrase, padahal antara BANI dan 

Basyarnas adalah sama-sama badan Arbitrase, maka sudah sewajarnya dan 

seharusnya Undang-Undang Arbitrase menjadi payung hukum dari semua 

aturan yang menyangkut badan atau lembaga arbitrsase yang berlaku di 

Indonesia. 

Putusan arbitrase syari‟ah bersifat final dan mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dan mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan isi 

dari Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. 

Adapun dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase tersebut, 

maka untuk mendapatkan fiat eksekusi maka dalam jangka waktu 30 hari, 

terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik 
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putusan arbitrase diserahkan atau didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya 

kepada Penitera Pengadilan Negeri.  

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, 

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syari‟ah. Dengan demikian terjadi benturan, antara 

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dengan Pasal 59 (1) Undang-

Undang Arbitrase, yang menyebutkan putusan arbitrase diserahkan dan 

didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.  

Tertera dengan jelas dalam pasal tersebut bahwa putusan arbitrase 

nasional diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada 

Panitera Pengadilan Negeri, tetapi tidak menyebut Pengadilan Agama, untuk 

itu perlu dilakukan revisi terhadap redaksi Pasal 59 (1) Undang-Undang 

Arbitrase tersebut.   

 Pada intinya antara Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase 

yang mengatur tentang pendaftaran putusan arbitrase yang notabene harus 

didaftarkan melalui Pengadilan Negeri. Namun apabila hal tersebut 

kemudian dikaitkan dengan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang–Undang 

Perbankan Syari‟ah, yang dalam hal nasabah atau kreditor melakukan akad 

dengan menggunakan “klausulaa arbitrase” maka keberadaan Pasal 59 ayat 

(2) begitu pula Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama akan 

berbenturan dengan Pasal 59 ayat (1) sebagaimana diatur dalam SEMA 

No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari‟ah. 

Itulah sebabnya, dalam transaksi bisnis internasional dikembangkan 

alternatif terhadap sistem peradilan modern tersebut, seperti yang banyak 
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kita jumpai dalam dokumen-dokumen yang berkaitan. Selain dari lemahnya 

sistem peradilan dari sudut struktural, ketidakpuasan dunia usaha juga 

ditambah ekses dari sudut kelemahan pelaksana atau sumber daya manusia 

di belakang sistem peradilan modern tadi. Maka sang keadilan makin sukar 

digapai.  

Di Indonesia pilihan lain untuk mendapatkan keadilan sudah lama 

dikenal. Menggantikan pasar hukum peninggalan Belanda adalah Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Dari sudut kelembagaan kita mengenal Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (“BANI”), disusul oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

(“BAMUI”). Dalam rangka penyehatan perusahaan akibat krisis ekonomi 

Tahun 1997, Pemerintah mendirikan Prakarsa Jakarta dengan pola mediasi 

sebagai dasar utama restrukturisasi.  

Di bidang perburuhan penyelesaian melalui sistem tripartit tidak lain 

merupakan mediasi. Revitalisasi sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa dewasa ini sejalan dengan tatanan hukum yang ada. Berdasarkan 

pasal 130 HIR, dalam setiap sidang perdata, hakim terlebih dahulu 

mengupayakan adanya perdamaian oleh dan antara para pihak yang 

bersengketa. Bahkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan yang 

mendudukkan hakim sebagai mediator aktif yang berusaha keras untuk 

menyelesaikan sengketa para pihak dengan win-win solution.   
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c. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal 

Indonesia (BAPMI)  

Keberadaan BAPMI didasarkan kepada Keputusan Badan Arbitrase 

Pasar Modal Indonesia Nomor: Ke-01/ BAPMI/10.2002 tanggal 28 Oktober 

2002,83 tentang Arbiter BAPMI. 

Pasar Modal merupakan satu disiplin yang tumbuh dengan cukup 

pesat, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian 

Indonesia. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

menyatakan hal tersebut dengan ungkapan “bahwa Pasar Modal mempunyai 

peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu 

sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi 

masyarakat”. Arah kebijakan ekonomi dalam Garis-garis Besar Haluan 

Negara 1999-2004 menyatakan “Mengembangkan Pasar Modal yang sehat, 

transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan 

sesuai dengan standar internasional dan diawasi lembaga independen”. 

Terlihat ada 6 ciri ideal dan esensial dalam pelaksanaan Pasar Modal yaitu: 

1. Sehat; 
2. Transparan; 
3. Efisien; 
4. Penerapan perundang-undangan; 
5. Standar internasional; serta 
6. Pengawasan oleh independen.84 
 
Keenam ciri di atas merupakan hal-hal yang sangat esensial. Berkaitan 

dengan itu perlu pula diperhatikan prinsip good corporate governance yang 

sekarang ini sudah mulai dibudayakan ke institusi/lembaga yang berkaitan 

                                                             
83  Terdapat dalam: http://aryme.com/docs/adr/2-2-1881/arbitraje-indonesia-2002-indonesia-bapmi-arbitrator-rules-

id.pdf  
84  Written By Lianita Noviana, Bapmi Dan Penyelesaian Pasar Modal, terdapat dalam http://pasarmodal. 

blog.gunadarma.ac.id/2010/04/07/bapmi-dan-penyelesaian-sengketa-pasar-modal/ 
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dengan dunia usaha. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional menyatakan bahwa dalam rangka pasar modal perlu 

dilakukan berbagi kegiatan termasuk “peningkatan pelaksanaan good 

corporate governance dan sosialisasinya termasuk mendorong transparansi 

pelaku pasar modal”. Kita tahu good corporate governance mengharuskan 

dipenuhinya unsur-unsur efisiensi, profesionalisme, transparansi dan 

akuntabilitas. Hal itu sejalan pula dengan visi Pasar Modal Indonesia yakni 

“Mewujudkan pasar modal sebagai penggerak ekonomi nasional yang 

tangguh dan berdaya saing global”. 

Penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal berada dalam koridor 

yang berunsurkan aspek-aspek yang telah diuraikan di atas. Secara ringkas 

dalam rangka penyelenggaraan Pasar Modal dengan berbagai atribut di atas, 

dikaitkan dengan kehendak politis untuk mencapai supremasi hukum 

dengan segala dampak pada proses penyelesaian sengketa, didirikan suatu 

lembaga bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”). 

Kewenangan BAPMI meliputi: 

1. Pemberian Pendapat Mengikat (Binding Opinion); dan 

2. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

Dimulai dari yang paling ringan, Pendapat Mengikat dikeluarkan oleh 

Pengurus BAPMI atas permintaan para pihak yang berbeda pendapat 

tentang suatu masalah misalnya mengenai ketentuan tertentu dalam 

perjanjian mereka. Jadi, secara materiil belum ada sengketa. Namun 

demikian pendapat yang dikeluarkan oleh BAPMI ini wajib diikuti oleh para 
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pihak yang memintanya itu. Artinya pihak yang tidak melaksanakan 

pendapat mengikat dianggap telah melakukan cidera janji. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”) merupakan suatu tahap 

yang lebih serius, sebab di sini sudah mulai ada sengketa. Namun para pihak 

yakin akan dapat menyelesaikan berdasarkan kesepakatan antara mereka. 

Yang dibutuhkan adalah pihak netral yang akan membimbing mereka 

mencapai perdamaian yang dibuat oleh mereka sendiri. Pihak netral disebut 

sebagai mediator yang disediakan oleh BAPMI.  

Seperti pada Pendapat Mengikat, permintaan untuk APS harus 

disampaikan oleh para pihak dan karena itu kesepakatan yang mereka buat 

(dengan bantuan mediator) harus mereka hormati. Tidak melaksanakan ini 

oleh pihak tertentu merupakan cidera janji. 

Sebagai catatan, para arbiter dapat bertindak sebagai mediator dengan 

pembatasan bahwa seseorang yang telah menjadi mediator, tidak dapat 

berfungsi sebagai arbiter untuk kasus yang sama. 

Arbitrase pada hakekatnya adalah pengadilan dengan hakim majelis 

arbiter atau arbiter tunggal (pengadilan suasta). Berbeda dari dua pola 

penyelesaian sengketa/beda pendapat di atas, putusan diberikan oleh majelis 

arbiter/arbiter tunggal.  

Salah satu syarat dikabulkannya permohonan arbitrase adalah adanya 

perjanjian antara para pihak, baik yang sudah dimuat dalam perjanjian induk 

transaksi mereka, maupun yang dibuat setelah terjadi sengketa, perjanjian 

yang demikian dapat dipadankan dengan klausula arbitrase yang dikenal 

dengan istilah Pactum de Compromitendo dan Pactum Compromis. 
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Selanjutnya, seperti halnya proses persidangan di pengadilan, di 

BAPMI, para pihak juga dapat meminta putusan sela kepada arbiter. 

Sementara Termohon dapat mengajukan tuntutan balik kepada 

Pemohon.Secara umum proses persidangan arbitrase di BAPMI melalui 

beberapa tahap. Mulai dari upaya damai, jawaban Termohon, tanggapan 

Pemohon, pemeriksaan bukti, keterangan saksi dan ahli,  kesimpulan akhir 

para pihak, dan terkahir pembacaan putusan.  

Pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk 

umum dan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemeriksaan 

ditutup.85Sebagaimana halnya dengan putusan arbitrase pada umumnya 

putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan negeri, guna 

mendapatkan dukungan otoritas bagi pelaksanaan putusan tersebut. 

Dari uraian tersebut di atas nampat adanya perbedaan antara BABMI 

dengan Arbitrase, yaitu dalam hal proses persidangan khusunya dalam hal 

pembacaan putusan. Hukum Acara Perdata mengatur, bahwa putusan 

pengadilan wajib dibacakan oleh majelis hakim (tiga orang), serta dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan kedudukan 

pengunjung atau masyarakat yang menyaksikan adalah sebagai control 

social. Menyikapi proses pembacaan putusan dalam mekanisme BAPMI  

dalam persidangan tertutup, ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap 

ketentuan HIR/Rbg., dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 dengan 

demikian putusan BAPMI bersifat rahasia, sehingga peneliti berasumsi 

                                                             
85   Beracara di BAPMI,Salah satu faktor yang menyebabkan BAPMI kurang populer adalah kurangnya dukungan 

dari otoritas dan pelaku usaha pasar modal, Dimuat dalam: http://www.hukumonline. 
com/berita/baca/hol20194/bapmi-lembaga-penengah-yang-tidak-dapat-berjalan-sendiri 
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bahwa putusan BAMI tidak terkontrol oleh  masyarakat, inilah yang 

menjadi karakteristik dari BAPMI.   

Secara yuridis formil, hal demikian dibenarkan oleh undang-undang, 

hal ini  Meskipun berbagai kasus sengketa di pasar modal muncul di 

permukaan, terutama sejak krisis finansial global mendera pada tahun silam, 

ternyata tak ada satu pun kasus tersebut yang dibawa ke Badan Arbitrase 

Pasar Modal Indonesia (Bapmi). Padahal, lembaga ini dulu didirikan 

sebagai ikhtiar untuk menjembatani sengketa di industri pasar modal. 

 

B. Kendala Hukum yang Mempengaruhi Keberlakuan Undang-Undang 

Arbitrase dalam Menghadapi Sengketa Bisnis Saat Ini, Kaitannya dengan 

Sistem Hukum di Indonesia 

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Arbitrase, untuk dapat memilih cara pernyelesaian sengketa di luar pengadilan 

diperlukan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam kertas (perjanjian). Secara 

Teori disebut perjanjian arbitrase atau klausulaa arbitrase.  

Dalam Undang-Undang Arbitrase, disebut dengan ”perjanjian arbitrase”. 

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan pada prinsipnya ”perjanjian arbitrase” adalah  

”suatu kesepakatan para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa baik sebelum 
timbul sengketa maupun sesudah timbul sengketa melalui arbitrase, yang berupa klausulaa 
arbitrase”,  

 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa kontrak bisnis menjadi dasar 

lahirnya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, oleh karenanya bersifat 

accessoir.  
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Dapat disinyalir, dari judul undang-undangnya saja sudah kurang tepat, sebab 

kata “dan”,seharusnya memberikan kedudukan yang seimbang terhadap muatan 

substansi dalam undang-undang itu sendiri. Namun demikian “Alternatif 

Penyelesaian Sengketa” hanya diatur dalam satu BAB, yaitu BAB II dan hanya 

memuat satu pasal saja, yakni Pasal 6 ayat (1-9), terlebih lagi tidak dilengkapi 

dengan tata cara atau prosedur, baik dalam subtansi pasalnya maupun dalam 

penjelasannya lebih lanjut.   

Apabila dicermati dari mulai Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase 

hingga pasal-pasal yang lainnya keterlibatan “Pengadilan Negeri” nampak 

mendominasi, padahal perkembangan dunia ekonomi sekarang tidak menghendaki 

sengketanya diselesaikan melalui pengadilan, untuk itu diperlukan pemecahan 

lebih lanjut. 

Kemudian apabila menyimak isi Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Arbitrase, 

yang menyebutkan: 

“hasil kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat  secara tertulis, bersifat final 
dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di 
Pengadilan Negerisetelah ditandatangi para pihak”.  

 
Dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

bagaimana tata cara atau prosedurnya, tentang kekuatan hukumnya dan tujuan dari 

pendaftaran tersebut, akibatnya membuat para pencari keadilan kebingungan, 

karena tidak terjamin kepastiannya, oleh karenanya rawan terhadap timbulnya 

sengketa baru.   

Selanjutnya Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase menyebutkan 

“perjanjian arbitrase tidak akan berakhir, meskipun perjanjian pokoknya telah 

berakhir atau batal”, hal ini dapat membingungkan, serta memberikan peluang 



174 

 

 

 

adanya multitafsir, karena menurut pendapat Rachmadi Usman bahwa sifat 

klausulaa atau perjanjian arbitrase merupakan perjanjian accessoir,86 dengan 

demikian bagaimana mungkin “perjanjian pokoknya telah berakhir atau batal”, 

sedangkan klausulaa arbitrasenya tidak “akan berakhir”. Hal yang semacam inilah 

dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaku usaha yang hendak 

menyelesaikan sengketanya melalui .  

Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase yang mengatur tentang Syarat 

Pengangkatan Arbiter yang menyebutkan “berumur paling rendah 35 Tahun dan 

memiliki pengalaman dibidangnya paling sedikit 15 Tahun”. Secara logika 

mungkinkah usia 20 Tahun telah memiliki keahlian dibidang perdagangan atau 

fokus dalam bidang perkonomian atau bahkan menjadi praktisi hukum, artinya 

suatu hal yang sangat tidak sangat tidak memungkinkan.  

Selanjutnya tentang Hukum Acaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 27-51 

Undang-Undang Arbitrase, menurut pendapat peneliti tidak berbeda dengan proses 

beracara di Pengadilan yaitu mengacu kepada Hukum Acara Perdata pada 

umumnya, meskipun Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase menentukan 

lain.  

Pasal 54 Undang-Undang Arbitrase yang menyebutkan bahwa Putusan 

Arbitrase memuat: Kepala Putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, surat yang memuat irah-irah demikian 

maka keberadaannya disamakan dengan putusan pengadilan, artinya telah 

mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun berbeda dengan Putusan Arbitrase yang 

notabene telah memuat irah-irah tersebut, tetapi untuk mendapatkan kekuatan 

                                                             
86 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 

hlm. 120. 
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eksekutorial harus memenuhi Pasal 59 yang menyatakan “Putusan Arbitrase 

diserahkan dan didaftarkan ..... kepada Panitera Pengadilan Negeri” untuk 

mendapatkan kekuatan eksekutorial, lantas apa bedanya dengan negosiasi dan 

mediasi yang di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase.Selain itu apabila 

ditilik dari “sifat kerahasiaan” dari prosesnya,87 kalau putusan arbitrase kemudian 

wajib didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial, 

sedangkan pengadilan bersifat terbuka untuk umum, maka peneliti berasumsi 

bahwa “sifat kerahasiaan” yang menjadi ciri khas arbitrase menjadi bergeser tidak 

absolut lagi, karena adanya publikasi.  

Selanjutnya dalam Pasal 60 diatur tentang “Putusan Arbitrase bersifat final 

and binding”, namun dalam BAB VII, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 

mengatur tentang “Pembatalan Putusan Arbitrase” yang salah satu alasannya 

“adanya tipu muslihat” artinya perlu pembuktian secara pidana, selanjutnya  Pasal 

71 Undang-Undang Arbitrase memuat batasan dalam pengajuan pembatalan 

putusan arbitrase yaitu 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran, suatu hal 

yang kontrofersial antara batasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dengan 

proses pidana yang akan menyetakan telah terjadi tindak pidana penipuan.   

Dalam berbagai kasus yang terjadi, telah memuat ketentuan dalam Pasal 3 

dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase yakni tentang kewenangan 

absolut, yang pada prinsipnya “Pengadilan Negeritidak berwenang dan harus 

menolak dalam setiap perkara atau sengketa yang telah terikat dalam Perjanjian 

Arbitrase” atas dasar Pasal 136 HIR, pada prinsipnya mengatur bahwa “hakim 

secara ex-officio wajib menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang 

                                                             
87  Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, alenia ke 3.  
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diajukan, karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri”, 

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3, Pasal 

5, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase.  

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak perkara yang telah diputus 

arbitrase,kemudian diajukan kembali ke pengadilan, dan ironisnya oleh pengadilan 

perkara tetap diperiksa hingga diputusan, sebagaimana perkara biasa, meskipun 

hakim telah dibekali Pasal 134-136 HIR. Hal yang demikian menjadi persoalan 

hukum formil, karena menurut Sudikno Mertokusumo bahwa Hukum Acara 

Perdata atau Hukum Formil bersifat memaksa. Dengan mendasarkan kepada 

pendapat Sudikno tersebut, peneliti beranggapan, oleh karena Undang-Undang No 

30 Tahun 1999 mengatur bagaimana cara seseorang (pebisnis) dalam 

mempertahankan hak nya melalui pilihan cara penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, secara yuridis dapat dikatagorikan sebagai hukum formil atau dapat 

pula dimasukkan sebagai rumpun Hukum Acara Perdata, maka seyogyanya 

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 juga bersifat “memaksa”. Terlebih lagi, 

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 telah memuat aturan secara tegas tentang 

kewenangan absolut dari Arbitrase, sebagaimana di atur dalam Pasal 3, 5 dan Pasal 

11 Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Kendala yang demikian, dapat 

mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan 

dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. 

Kemudian apabila ditinjau dari teori kontrak yang didasarkan kepada Pasal 

1338 KUHPdt.bahwa apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan 

diri dalam perjanjian yang dilandasi dengan itukad baik, maka perjanjian tersebut 

menjadi undang-undang di antara para pihak, oleh karenanya kedua belah pihak 
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harus tunduk dan mentaati apa-apa yang telah diperjanjikan.88Maka jelas, secara 

yuridis normatif apabila kemudian pengadilan negeri menerima, mengadili, dan 

memutus perkara, yang notabene telah memuat klausula arbitrase dalam 

perjanjiannya (pactum de compromitendo), dan/atau kedua belah pihak telah 

membuat perjanjian arbitrase (pactum de compromise). 

Selanjutnya, dapat disoroti tentang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Arbitrase yakni “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan padaperjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa”. Mengingat adanya perluasan kewengan absolut 

Pengadilan Agama, maka kalimat “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum” juga akan menjadi kendala apabila kemudian dikaitkan dengan 

Sema No. 8 tahun 2008 tentang Pelaksanaan eksekusi Basyarnas yang merujuk 

kepada badan Peradilan Agama dalam Pasal 3 dan Pasal 5 huruf (a) dan huruf (d), 

yang secara tegas melibatkan aturan dalam Undang-Undang Arbitrase, yakni Pasal 

60 dan Pasal 59 harus terpenuhi lebih dahulu, apabila tidak terpenuhi maka akan 

mengakibatkan putusan Basyarnas atau putusan arbitrase lainnya tidak dapat 

dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti berpendapat aturan yang saling bertentangan 

ini menjadikan para pelaku usaha menjadi kebingungan, terlebih-lebih bagi para 

penegak hukum dilingkungan Peradilan Agama, yang masih belum memahami 

tentang perkembangan hukum yang demikian, peneliti telah dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa penegakan hukumnya pun akan jauh dari kepastian hukum. 

Selanjutnya, selain keberlakukan Undang-Undangnya sendiri yang masih 

kacau, juga adanya sikap para pelaku usaha yang berperilaku “pengandaian atau 

                                                             
88 Setiawan, Hukum Acara Perdata…..,Loc.Cit., hlm. 98 



178 

 

 

 

bahkan sengaja membuat penafsiran yang berbeda terhadap asas “itikad baik” 

dalam standar kontrak yang telah dibuatnya. Karena, tidak sedikit para pelaku 

usaha yang telah sepakat memilih cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di 

luar pengadilan secara tertulis, baik dalam bentuk pactum de compromitendo atau 

pactum de compromise yang kemudian mengingkari, dengan memasukkan 

perkaranya melalui cara konvensional (peradilan/litigasi).  

Kondisi yang demikian ini menjadikan para pihak jauh dari asas kepastian 

hukum dan asas keadilan. Apabila hal ini kemudian dikaitkan dengan aliran 

Kontroversial dan aliran Klausula arbitrase bukan public policy berdasarkan 

putusan Hoge Raad negeri Belanda, tanggal 6 Januari 1925 yaitu “meskipun ada 

klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada 

eksepsi dari pihak lawan, karena klausulaa arbitrase bukanlah openbare orde” atau 

alasannya adalah karena para pihak tidak serius atau diam saja. Meskipun kedua 

aliran tersebut ada, atau bahkan akan diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, 

tentunya hakim harus tetap memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Hukum 

Acara Perdata yang berlaku saat ini, serta perlu pula memperhatikan kewenangan 

absolut dari masing-masing badan peradilan dan kewenangan absolut dari 

Arbitrase sendiri, sebab berbagai kewenangan absolut tersebut bertujuan untuk 

memudahkan pemahaman kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk 

menyelesaikannya, selain itu juga merupakan asas lex spesialis dari masing-

masing badan peradilan dan badan arbitrase sendiri.      

Oleh karenanya, menurut pendapat peneliti tindakan hakim yang demikian 

keliru, artinya selain tidak memahami isi Pasal 136 HIR yang pada prinsipnya 

“hakim secara ex officio wajib menolak memeriksa perkara yang bukan menjadi 
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kewenangannya”, maka apabila hakim kemudian tidak melakukan hal itu, juga 

tidak mentaati aturan (prosedural) yang notabene sebagai dasar para hakim dan 

para pihak dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan demikian akan menjadi 

benar kewibawaan proses peradilan akan selalu dipertaruhkan. Karena Hukum 

Acara Perdata bersifat “Memaksa” dapat diartikan bahwa mau tidak mau harus 

tetap demikian, atau para penegak hukum (hakim, advokat dan jaksa kuasa negara) 

dan para pihak terikat kepada aturan yang dimuat dalam Hukum Acara Perdata, 

yakni HIR dan Rbg.  

Apabila dalam praktiknya (memeriksa perkara) hakim mendasarkan kepada 

kedua aliran di atas, maka selain dapat menimbulkan masalah baru, juga akan jauh 

dari tujuan pembentukan hukum formil, yaitu keadilan, kepastian dan kegunaan 

atau kemanfaatan bagi para pihak.  

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atas dasar perdamaian masih tetap 

diperbolehkan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Akan 

tetapi ketika para pihak kemudian memilih perdamaiannya dilakukan di luar 

pengadilan, atau melalui arbitrase, maka kesepakatan perdamaian atau putusan 

arbitrase hanya mempunyai kekuatan hukum atau mempunyai kekuatan 

eksekutorial setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeridan memperoleh ijin atau 

perintah untuk dieksekusi oleh pengadilan.  

Begitu juga terhadap putusan lembaga Basyarnas, yang hanya dapat 

dilakukan Permasalahan tersebut terkait dengan pelaksanaan eksekusi. 

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase yang memuat ketentuan bahwa eksekusi 

atas putusan badan arbitrase, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, berada 

di pundak peradilan umum, sehingga menyulitkan para pelaku usaha dalam 
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mengakhiri sengketanya melalui eksekusi. Untuk itu perlu adanya perubahan 

terhadap Undang-Undang Arbitrase, agar dapat mengakomodir keberadaan 

Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis dalam sistem peradilan di 

Indonesia. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Adnan Buyung Nasution 

dan Mas Achmad Santosa tentang putusan arbitrase internasional yang didaftarkan 

di Pengadilan NegeriJakarta Pusat, yang menjadi Permasalahan apakah putusan 

arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia.89 

Menurut mereka, pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, masih 

ditemukan berbagai kendala dalam praktek maupun pengaturannya. Padahal 

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi penting yang berkaitan dengan 

lembaga arbitrase, di antaranya pada Tahun 1981 dengan Keputusan Presiden No. 

34 Tahun 1981, Indonesia telah meratifikasi “Convention On the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang dikenal sebagai “The 1958 New 

York Convention”, yaitu sebuah konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan 

Putusan-putusan Arbitrase Asing. Kemudian, dengan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1958, Indonesia telah meratifikasi “Convention On the Settlement of 

Investment Disputes Between States and National of Other States” disingkat CSID 

yaitu sebuah konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Investasi antara Warga 

Negara Asing dengan Negara yang disponsori oleh World Bank. 

Dikemukakan lebih lanjut, suatu putusan arbitrase dilaksanakan melalui 

mekanisme pengadilan, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan 

putusan arbitrase tersebut secara sukarela, dan kewenangan bagi pengakuan 

                                                             
89 Pada tanggal 10 Juni 2010 
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pelaksanaan putusan arbitrase asing harus melalui Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat.Jadi, sebelum Pengadilan NegeriJakarta Pusat melaksanakan putusan 

arbitrase, Pengadilan NegeriJakarta Pusat diberikan kewenangan untuk lebih 

dahulu meneliti atau melihat apakah keputusan arbitrase internasional telah 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, serta apakah putus arbitrase 

internasional tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, namun 

hingga saat ini baru beberapa saja yang dapat dilaksanakan, selebihnya ditolak 

oleh Pengadilan Jakarta Pusat, dan akhirnya perkaranya diajukan kembali melalui 

gugatan biasa, demikian Buyung Nasution mengatakan. 

Apabila hal ini dikaitkan dengan pendapat Sudargo Gautama, yang 

menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian 

Hukum Indonesia”, yang menyebutkan pada prinsipnya bahwa fase pelaksanaan 

putusan arbitrase melalui pengadilan dapat menimbulkan kesulitan di dalam 

prakteknya, karena hal-hal yang tidak jelas, yang mengakibatkan kekecewaan 

terhadap para pelaku usaha.90 Kekecewaan para pelaku usaha sebagai para pihak 

berperkara tersebut sesungguhnya disebabkan adanya praktek pelaksanaan putusan 

pengadilan yang lama karena perbedaan konsepsi ketertiban umum yang tidak 

jelas.91 

Selanjutnya Erman Rajagukguk menyatakan bahwa tujuan arbitrase sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia jika pengadilan masih bersedia 

memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati untuk diselesaikan melalui 

                                                             
90 Sudargo Gautama,Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 70 
91 Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia YangBaru), PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1996, hlm. 15. 
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arbitrase.92 Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Selanjutnya 

dengan disahkannya Konvensi New York dengan Kepres No. 34 Tahun 1958, oleh 

Mahkamah Agung di keluarkan Perma No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 Maret 1990, tetapi 

kenyataannya tetap selalu menghadapi kendala, karena perbedaan penafsiran 

tentang “Ketertiban Umum dan Kepentungan Umum”. 

Maka sebagaimana peneliti sebutkan di atas bahwa Putusan lembaga 

arbitrase internasional atau Putusan lembaga arbitrase nasional, meskipun telah 

memuat irah-irah “Demi Keadilan….” tetap akan dianggap seperti akta otentik, 

yang masih memerlukan aturan pelaksanaan agar akta otentik tersebut dapat 

dijalankan.  

Hal itu terjadi dalam prakteknya (dalam sistem peradilan di Indonesia), 

dikarenakan sikap para hakim kurang menghargai dan inkonsisten terhadap 

Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 134-136 HIR.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam bab sebelumnya, hanya 

ada 2 putusan arbitrase asing atau internasional yang dapat dieksekusi di 

Indonesia, selebihnya ada yang ditolak dan bahkan ada juga yang dibatalkan, dan 

kemudian diajukan kembali ke Pengadilan Negerimelalui gugatan perdata. Apabila 

fenomena ini dikaitkan dengan alinea 4 dari Pembukaan UUD‟45 Republik 

Indonesia, maka peneliti berpendapat sikap hakim yang demikian tidak 

mencerminkan dan bahkan terkesan mengenyampingkan. Karena alinea 4 dari 

Pembukaan UUD‟45 Republik Indonesia menyebutkan “…. dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

                                                             
92 Erman Rajagukguk, Arbitrase dan Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Jakarta, 2000,hlm.14. 
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dan keadilan sosial, maka …dst” sehingga dapat memberikan pencitraan yang 

kurang baik terhadap sistem peradilan di Indonesia.  

Pasal 66 huruf (c) menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional 

hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum. Menurut pendapat 

peneliti pasal tersebut dapat menimbulkan masalah baru,  karena Undang-Undang 

Arbitrase sendiri tidak memberikan definisi tentang batasan“ketertiban umum”.  

Kedua lebih dikarenakan proses pendaftarannya sendiri (dalam sistem 

peradilan di Indonesia) menghendaki terlebih dahulu mendapatkan eksekuatur dari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia agar putusan arbitrase internasional 

tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia. Setelah mendapatkan lisensi eksekuatur 

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia barulah putusan arbitrase internasional 

tersebut dilimpahkan ke Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk dilaksanakan 

eksekusinya.  

Selanjutnya, ketika putusan arbitrase internasional hendak dieksekusi, namun 

barang jaminannya berada dinegara lain (di luar Indonesia), maka inipun menjadi 

kendala yang tidak mudah dan tidak sedikit biayanya. 

Selain kendala Undang-Undang Arbitrasenya sendiri yang tidak sempurna 

juga terdapat kendala lain yang dapat menghambat perkembangan pemilihan 

model alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berkembang, 

antara lain:  

1) Kurangnya sosialisasi tentang ketentuan hukum tentang model alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga belum banyak diketahui, 

dipahami dan diminati oleh pelaku bisnis;  
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2) Banyaknya para pelaku bisnis yang masih mengandaikan asas itikad baik, 

hal ini berkaitan dengan sifat dan moral para pengusaha Indonesia yang 

selalu ingin meraup keuntungan yang besar dengan cara monopoli.  

3) Banyak diantara mereka yang belum berani membawa sengketa yang 

dialaminya keluar dari jalur konvensional. Karena selama ini mereka belum 

mengetahui keberhasilan arbitrase atau BANI dalam menangani sengketa 

bisnis, dengan meragukan adanya kepastian hukumnya;  

4) Profesionalitas dan kredibilitas arbiter, baik itu selaku pribadi maupun 

dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak diketahui oleh 

pelaku bisnis. Bahkan nama-nama arbiter yang ada di Indonesia belum 

banyak dikenal di kalangan pelaku bisnis;  

5) Belum banyak konsultan hukum Indonesia yang mau 

memperkenalkan/mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya melalui 

arbitrase;  

6) Tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa 

agar menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan itikad baik. 

Seringkali pihak-pihak telah sepakat membawa sengketanya ke arbitrase, 

namun dalam pelaksanaannya setelah sengketa tersebut diputuskan oleh 

arbiter, pihak yang merasa kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan 

putusan tersebut, yang pada akhirnya diajukan kembali ke pengadilan; dan  

7) Hakim-hakim Pengadilan Negeridan Pengadilan Agama kurang memahami 

masalah prosedur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik 

mediasi maupun Arbitrase, sehingga seringkali suatu sengketa yang 
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berdasarkan kesepakatan telah memilih penyelesaian sengketa melalui 

mediasi dan/atau arbitrase dengan mencantumkan “klausula arbitrase” 

dalam kontrak bisnisnya, yang menurut ketentuan Pasal 3, dan Pasal 11 ayat 

(2) Undang-Undang Arbitrase dan Pasal 118 ayat (4) HIR seharusnya 

diselesaikan melalui lembaga yang telah disepakati dalam kontrak atau 

perjanjian para pelaku usaha, namun Pengadilan Negeritetap saja menangani 

sengketa tersebut. Walaupun pada akhirnya kesalahan tersebut dikoreksi 

oleh Mahkamah Agung, namun kasus itu sudah terlanjur memakan waktu 

bertahun-tahun. Hal ini selain melanggar Alinea 4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV. 

Ketidakmampuan Undang-Undang Arbitrase dalam memenuhi tuntutan para 

pelaku usaha tersebut lebih disebabkan banyaknya isi atau substansi dari Undang-

Undang Arbitrase dirasakan kurang aplikatif, bahkan terkesan menimbulkan 

masalah baru.  

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang 

Arbitrase setelah dilakukan penelitian, tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi 

para pelaku bisni dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya, baik bagi para pelaku 

bisnis dalam negeri maupun para pelaku bisnis luar negeri, yang memilih 

penyelesaian sengketanya melalui arbitrase institusional baik bersifat nasional 

maupun internasional, jadi sesungguhnya hampir seluruh ketentuan yang berada 

dalam Undang-Undang Arbitrase, hanya berlaku terhadap arbitrase ad-hoc. 

Selain kendala-kendala yang telah peneliti paparkan di atas, berdasarkan 

hasil penelitian, diketahui pula adanya suatu kendala yang tidak dapat dibiarkan 

saja, apabila keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagai payung 
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hukum terhadap seluruh aturan yang memuat aturan tentang alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, kendala tersebut terletak pada adanya aturan hukum 

acara dari masing-masing arbitrase institusional, artinya dalam pendirian badan 

arbitrase telah dilengkapi dengan tata aturan dan hukum acaranya masing-masing 

di luar Undang-Undang Arbitrase. Namun demikian, ketika putusan 

arbitraseinstitusional hendak dilakukan pendaftaran dan pelaksanaan putusan, baru 

kemudian menggunakan aturan yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang 

Arbitrase. 

Kondisi yang demikian sesungguhnya dapat dibenarkan, karena dalam 

memilih cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada prinsipnya 

didasarkan kepada adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka para pihak 

diberikan keleluasaan untuk membuat kesepakatan, dalam memilih mekanisme 

atau cara apa yang tepat dan saling menguntungkan dalam penyelesaian sengketa 

bisnisnya dengan didasarkan kepada itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase.  

Dengan kata lain secara teoritis, lembaga arbitrase memang dapat 

memberikan banyak keuntungan, namun dalam praktek di lapangan masih banyak 

ditemukan kendala yang menimbulkan kesulitan bagi para pihak. 

Selain itu, meskipun undang-undang yang mengatur alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan telah ada, namun kurang disosialisasikan kepada para 

pelaku bisnis di Indonesia, sehingga lembaga ini kurang dikenal. Berbeda dengan 

kondisi di luar Indonesia (negara maju), ADR menjadi pilihan sengketa yang 

sangat efektif dan efisien, khusunya mekanisme negosiasi dan mediasi.  
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Di Indonesia saat ini sedang di perkenalkan mekanisme negosiasi dan 

mediasi hingga ditempatkan dalam satu kesatuan proses beracara di dalam 

pengadilan.  

Pelaksanaan ADR di Indonesia, khususnya negosiasi dan mediasi dapat 

diterapkan dalam segala perselisihan atau dalam penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, namun hasilnya (kesepakatan) hingga saat ini belum mempunyai 

mendapatkan kekuatan hukum yang sempurna, artinya masih jauh dari kepastian 

hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 6 ayat (1-9) Undang-Undang Arbitrase tidak 

dilengkapi dengan prosedur yang jelas, sehingga menurut pendapat peneliti 

kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak melalui negosiasi dan/atau mediasi 

dapat disamakan dengan kesepakatan di bawah tangan, yang sewaktu-waktu masih 

dapat menimbulkan masalah baru.       

Untuk itu agar dapat memenuhi tuntutan para pelaku bisnis (usaha) nasional 

maupun internasional perlu kiranya Pasal 66 huruf c diperikan penjelasan yang 

runci tentang definisi dari „kepentingan umum” dan “ketertiban umum”. Hal ini 

menjadi penting agar para pelaksana hukum (hakim) tidak memberikan definisi 

secara multiinterpretasi dari kepentingan umum dan ketertiban umum, pengertian 

atau penafsiran ketertiban umum dan kepentingan umum dari berbagai negara, 

pastilah tidak akan sama dengan pengertian ketertiban umum dalam sistem hukum 

yang berlaku di Indonesia, meskipun Indonesia juga turut meratifikasi konvensi 

New York Tahun 1958.  

Untuk tidak menimbulkan multitafsir terhadap ketentuan “kepentingan 

umum dan ketertiban umum” hendaknya perlu merefisi Pasal 66 huruf c Undang-
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Undang Arbitrase tersebut, agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

para pelaku usaha baik dalam megeri maupun luar negeri.  

Penafsiran ketertiban umum dapat dijadikan tolak ukur atau landasan bagi 

para penegak hukum dalam menerima atau menolak putusan arbitrase 

asing/internasional yng hendak dieksekusi di Indonesia. Untuk itu sebaliknya 

segera melakukan revisi terhadap Pasal 66 huruf c tersebut, agar dijadikan peluang 

untuk selalu menolak putusan arbitrase internasional agar dilaksanakan di 

Indonesia.  

Apabila terjadi penolakan terhadap putusan arbitrase internasional, kemudian 

pihak yang merasa dirugikan kemuadian mengajukan pembatalan putusan atau 

bahkan mengajukan gugatan kembali melalui pengadilan atas perkara yang sama, 

maka dalam Hukum Acara Perdata jelas tidak diperbolehkan untuk dilakukan, 

karena terbentur dengan asas ne bis in idem, oleh katenanya secara normatif hakim 

wajib menolak perkara yang diajukan kepadanya. Namun dalam praktiknya tidak 

demikian, bahkan telah diputus kembali dalam kasus yang sama. 

Masalah inkonsistensi Indonesia terhadap pelaksanaan putusan arbitrase 

internasional khususnya alasan „ketertiban umum‟ haruslah dicermati dan 

diperhatikan, hal ini adalah sebagai tolak ukur dari masyarakat internasional 

terhadap bangsa Indonesia dalam hal pengakuan dan penghormatan terhadap 

hukum internasional, khususnya dalam hal pengakuan dan penghormatan terhadap 

putusan arbitrase internasional itu sendiri, maka sebaiknya Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 segera disempurnakan, agar tidak menimbulkan suatu keragu-raguan 

pada Undang-Undang Arbitrase karena pada umumnya para pihak lebih memilih 
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badan arbitrase internasional daripada badan arbitrase yang dimiliki oleh 

Indonesia. 

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai: 

“memeriksa dan memutus perkara” --- Memutuskan perkara atau suatu sengketa 

tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving” perkara 

atau sengketa tersebut --- karena terkadang Putusan Hakim ada kemungkinan 

memperdalam luka/mempertajam persengketaan (Hakikatnya sengketa itu tidak 

pernah terselesaikan) bahkan dengan putusan Hakim tersebut mengandung potensi 

menimbulkan sengekta atau perselisihan baru.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi 

dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara”. Sebagaimana 

diungkap oleh Abraham Lincoln bahwa : “Dalam setiap perkara sesungguhnya 

tidak ada pihak yang menang”, semua kalah --- Hanya satu yang menang yaitu 

Penasehat Hukum yang menerima bayaran dari pihak-pihak yang berperkara.  

Sesungguhnya, apabila Undang-Undang Arbitrase dalam pembuatan juga 

memperhatikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu memperhatikan 

budaya dan sosial Indonesia secara general yang didasarkan kepada keadilan 

Pancasila, serta memperhatikan Alinea ke-4 dari Pembukaan Undang-Undang 

Dasar RI 1945, niscaya akan lebih aplikatif dan adaptif.  

Hal ini sejalan dengan Teorinya Betham yang menyatakan jika hendak 

membuat aturan hukum, maka hukum tersebut harus dapat memberikan kontribusi 

keseimbangan antara yang membuat aturan dan yang diatur, kemudian aturan 

tersebut juga harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada 
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sebanyak-banyaknya namusia, dalam hal ini dapat diartikan sebagai subyek 

hukum.   

Artinya bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Arbitrase yang dapat 

dijadikan model penyelesaian sengketa harus dapat memenuhi atau mengakomodir 

perkembangan ekonomi saat ini, sehingga dapat pula dijadikan pilihan 

penyelesaian sengketa oleh para pelaku usaha katimbang penyelesaian sengketa 

secara konvensional. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja93, yang menjadi masalah utama di 

Indonesia  dan banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, 

baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang banyak  hal tidak jelas dan 

saling bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut 

Erman Rajagukguk94, ketidak pastian hukum akan berpengaruh pada 

perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian 

hukum  di Indonesia, yaitu pertama, hierarki peraturan perundang-undangan tidak 

berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur; Kedua, aparat lemah 

dalam menjalankan aturan; dan Ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang 

ekonomi tidak bisa diramalkan. 

Perkembangan dunia bisnis yang segala sesuatunya senantiasa diukur 

mendasarkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, mekanisasi, dan velocity. Dalam 

beberapa kasus manakala hukum sudah tidak mampu lagi menyelesaikan  

Permasalahan-Permasalahan yang terjadi dalam dunia bisnis, biasanya para pelaku 

                                                             
93 Mochtar Kusuma Atmadja, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil 

Putaran  Uruguay”,  Jurnal Hukum No.5 Vol.3., 1996, hlm.6 
94 Lihat  Kompas, 7 Februari 1998. 
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bisnis akan mencari solusi keadilan dengan jalurnya sendiri yang dipandang lebih 

efektif, efisien, dan yang mampu menjamin kelangsungan bisnisnya.  

Hal ini sesuai dengan kecenderungan penegakan hukum dalam masyarakat 

modern yang menjadi semakin formal-rasional dan birokratis, karena menurut 

hasil penelitian Stewart Macaulay mereka lebih dituntun oleh pertimbangan-

pertimbangan untung rugi dalam bisnis.95 Macaulay menyebutkan pula bahwa 

mekanisme kontrol internal yang bermotif ekonomi tersebut ternyata lebih 

berperan dibandingkan dengan yang dapat dilakukan oleh hukum.96 

Selain kendala-kendala yang dihadapi oleh instansinya (lembaga Arbitrase) di 

atas, ada pula kendala yang ditimbulkan dari cara Alternatif Peneyelesaian Sengketa 

baik tentang mediasi yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan, yaitu 

bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa 

”kecuali keadaan sebagaimana Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang 

menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertiikat mediator yang 

diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah 

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Dapat 

disimpulkan kecuali dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada mediator yang 

bersertifikat maka semua hakim pada pengadilan tersebut dapat ditempatkan dalam 

daftar mediator dan jika pada suatu pengadilan tidak terdapat hakim bukan 

pemeriksaan perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara 

dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib 

menjalankan fungsi mediator. Hakim, advokat dan akademisi hukum yang ingin 

menjadi hakim mediator di dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat mediator 

                                                             
95 Stewart Macaulay, “Non-Contractual Relations in Business”, American Sociological Review, 1963, hlm. 28. 
96 Ibid., 
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melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah 

terakreditasi oleh 12 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga-lembaga 

yang telah terakreditasi tersebut adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN), Universitas 

Indonesia, Universitas Tarumanegara, Universitas Gajah Mada, BAMI, IACT. 

Mediator adalah pihak ketiga yang akan membantu proses mediasi dalam rangka 

berupaya menyelesaian sengketa dengan perdamaian. Peranan mediator adalah 

dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidetifikasi masalah-

masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal 

tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaiakan sengketa 

tersebut. Mengingat mediator sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian 

sengketa melalui mediasi, maka selayaknya mediator harus memenuhi kualifikasi 

tertentu serta kepiawaian dalam berkomunikasi dan negosiasi agar mampu 

mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Jika 

mediator dari lingkungan hakim sendiri, peneliti kurang sependapat, karena 

sebagaimana telah disampaikan oleh Dewi Sulastri pada sosialisasi Perma No. 1 

Tahun 2008, dikatakan bahwa “apabila mediator dari kalangan hakim sendiri adalah 

kurang efektif, hal ini ada beberapa sebab antara lain: 

1. Sudah adanya stigma tentang ketidak netralan para penegak hukum 

dilingkungan peradilan; 

2. Kurangnya maksimal dalam mengusahakan kesepakatan perdamaian bagi para 

pihak; 

3. Tidak semua hakim yang bersertifikat mediator, meskipun sesungguhnya 

seorang hakim dapat merangkap sebagai seorang mediator; 
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4. Kurang seriusnya para hakim dalam mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 

2008: 

5. Serta, tidak semua Advokat mengerti dan sekaligus menghendaki perkaranya 

untuk mencapai kesepatan perdamaian; 

6.  Yang terakhir, tidak adanya keseimbangan kedudukan antara penggugat 

dengan tergugat, misalnya saja pihak penggugatnya adalah masyarakat, 

sedangkan pihak tergugatnya  adalah pemerintah (dalam tuntutan ganti rugi), 

atau antara buruh dengan perusahaan; 

Tetapi, pengalaman saja masih kurang, karena diperlukan juga pengetahuan 

secara subtansial atas permasalahan yang disengketakan dan yang lebih penting 

adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi 

yang tetap netral. Oleh sebab itulah, seorang mediator harus juga mempunyai 

ketrampilan mendapatkan pelatihan dan pendidikkan, khusus meditor. 

Proses mediasi merupakan hal yang baru Mediasi merupakan hal baru dalam 

penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Mediasi baru diterapkan secara 

efektif untuk seluruh Pengadilan Negerisejak keluarnya Perma No. 1 Tahun 2008. 

Hal ini menyebabkan masih kurang efektifnya proses mediasi untuk mencapai 

perdamaian. 

Dalam pelaksanaan mediasi, adanya kekurang-piawaian dan kekurang-

pengetahuannya para mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman 

kepada para pihak yang bersegketa untuk menemukan titik temu dari Permasalahan 

mereka. Maka seorang mediator dituntut untukberperan aktif sebagai penengah 

dengan bekal kemampuan yang dimilikinya, mediator dapat mengendalikan proses 

mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Kendala yang 
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dihadapi dalam pelaksanaan mediasi adalah hakim mediator hanya dari kalangan 

hakim, dan tidak ada mediator di luar hakim serta belum bersertifikatnya hakim 

mediator. Kurang efektifnya hakim mediator dalam mencari titik temu dalam 

sengketa yang dihadapi oleh para pihak.  

 

C. Keberadaan Undang-Undang Arbitrase Sebagai Landasan Hukum Formil 

Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Saat Ini dan yang 

Akan Datang 

Salah satu unsur menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

adalah penegakan hukum positif, biasanya memuat sistem hukum yang mempunyai 

karakteristik tertentu dari pengembanan hukum (rechtsbeoefening) baik 

pengembanan hukum praktis maupun teoritis. 

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negaranya, tidak 

dipungkiri penguatan di bidang hukum tengah berjalan seiring dengan 

perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Namun berdasarkan pengamatan 

peneliti penguatan hukum Negara Indonesia ini tertuju kepada tata aturan hukum 

yang bersifat materiil saja, artinya bahwa tata aturan hukum formilnya tidak pula 

mengikuti perkembangan tata aturan hukum yang notabene berisikan hak dan 

kewajiban saja. Hal ini bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi pengembangan 

terhadap tata aturan hukum formil tidak sedemikian maju dari tata aturan hukum 

materiil tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hingga saat ini Rancangan 

Undang-Undang Hukum Acara Perdata belum pula dibahas lebih lanjut, artinya 

masih jauh untuk disahkan. 
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Berkaitan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 

Keempat dalam Pasal 27 bahwa setiap warga negara sama dimuka hukum, maka 

dalam hal menyelesaikan sengketa yang timbul dimasyarakat diharapkan mampu 

menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaiannya, sehingga akan 

membawa dampak kepada tujuan sebagaimana diharapkan oleh Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Sejak bulan Agustus 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lahirnya 

undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang mapan bagi arbitrase, 

dan dapat pula dijadikan dasar hukum bagi alternatif penyelesaian sengketa yang 

memuat 7 prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut yakni: 

1. prinsip kekuatan perjanjian atau klausulaa arbitrase; 

2. prinsip keterlibatan pengadilan di dalam Undang-Undang Arbitrase; 

3. prinsip kebebasan para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa 

(choice of forum), choice of law, dan choice of jurisdictie. 

4. prinsip severabilitas; 

5. prinsip putusan arbitrase bersifat final and binding; 

6. prinsip eksekusi; 

7. prinsip pembatalan putusan 

Dalam Undang-Undang Arbitrase, telah pula diatur tentang alternatif 

penyelesaian sengketa selain arbitrase, sehingga memberikan peluang kepada para 

pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi, mediasi, dan 
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konsiliasi, yakni diatur dalam Pasal 6 ayat (1-9). Untuk mendapatkan kekuatan 

hukum terhadap hasil kesepakatan dari negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, menurut 

Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Arbitrase diharuskan untuk didaftarkan ke 

kePaniteraan Pengadilan Negeri.   

Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan pasal tersebut sama sekali 

tidak dapat dijadikan landasan hukum formil bagi model penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Karena tidak memuat penjelasan tentang prosedur, bagaimana 

cara para pihak melakukan negosiasi, mediasi dan konsiliasi, dan tidak pula 

memberikan tata cara bagaimana seorang mediator bertugas apa kewenangannya 

serta siapa mediator tersebut.  

Sementara yang dimaksud dengan hukum formil adalah serangkaian hukum 

yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum materiil, melalui 

pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh undang-undang atau juga pihak 

ketiga yang berkopenten untuk itu.  

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pendapat peneliti 

ketentuan Pasal 6 tersebut tidak mencerminkan adanya kejelasan pengaturan 

tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

Tidak hanya demikian saja, tetapi juga tidak mencerminkan adanya kepastian 

hukum, karena tidak satu ketentuan dalam penjelasan pun yang menyebutkan 

tujuan didaftarkannya hasil kesepakatan dari mediasi atau negosiasi sebagaimana 

dikehendaki oleh Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase tersebut. Ketidaksempurnaan 

Pasal 6 mengakibatkan selain tidak dapat dijadikan landasan hukum formil juga 

tidak mencerminkan adanya kepastian hukum bagi para pihak, kecuali dalam Pasal 

6 tersebut kemudian ditambahkan dengan kalimat “Kesepakatan mediasi wajib 
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didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang disamakan 

dengan kekuatan hukum putusan hakim, artinya dengan didaftarkannya hasil 

kesepakatan mediasi tersebut akan dapat menjadi Akta Perdamaian atau Akta Van 

Dading”. Sesungguhnya ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan Perma No. 1 

Tahun 2008, dalam Pasal  Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (1) telah mengatur 

kekuatan hukum terhadap hasil kesepakatan yang didaftarkan di Pengadilan, yang 

menyebutkan: 

“Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di 
luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 
tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara 
mengajukan gugatan”. 
 
Apabila demikian adanya, maka Pasal 6 ayat (7) akan menjadi jelas adanya. 

Untuk itu, perlu adanya perubahan terhadap Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang 

Arbitrase tersebut, agar memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak.  

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat asas yang menyebutkan bahwa hakim 

wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan 

hingga sebelum putusan dibacakan. Asas tersebut sebagaimana dituangkan dalam 

Pasal 130 HIR/154 RBG, ketentuan perdamaian tersebut dalam rangka 

menjalankan hukum formil. Tetapi dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 

tersebut, Pasal 130 HIR menjadi tidak mengikat para penegak hukum yang terikat 

dalam HIR tersebut.  

Dalam kondisi yang demikian, Ketua Mahkamah Agung RI mencari upaya 

dalam memaksimalkan pencapaian tujuan institusi sebagai penegak keadilan hukum, 

yakni sebagai berikut: mengayomi rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan 

melayani pencari keadilan memperoleh perlakuan hukum yang adil, Mahkamah 

Agung secara berkelanjutan membangun institutional culture atau budaya 
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kelembagaan sebagai penegak supremasi hukum. Budaya lembaga peradilan 

(Judicial Culture) akan mencerminkan citra dari tingkah laku lembaga peradilan 

yang efektif, efisien, jujur dan transparan serta mandiri. Sebagai pelayanan publik 

yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) intelectual capital, lembaga peradilan 

secara terintegrasi membangun dan membina tanggung jawab dari dalam, merespon 

pengaduan masyarakat secara proaktif dan menuntut agar setiap Hakim dan tenaga 

administratif bertanggung jawab atas misi Mahkamah Agung dalam upaya mencapai 

tujuan institusi sebagai penegak keadilan hukum.97 

Misi tersebut perlu disambut baik dan kemudian didukung sepenuhnya oleh 

segenap para penegak hukum Indonesia, namun demikian betapapun megah dan 

mulianya misi tersebut ternyata tidak pula diikuti oleh hukum formil peninggalan 

Kolonial Belanda tersebut, artinya perubahan sistem administrasi dan pelayanan 

tersebut tidak serta membawa perubahan terhadap cara (prosedur) penyelesaian 

sengketa yang selama ini menjadi keengganan para pencari keadilan, khusunya para 

pelaku bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa secara cepat, dan sederhana, 

untuk mengakomodir akan kemungkinan terjadinya konflik dalam era globalisasi 

ekonomi yang semakin pesat dalam kancah pasar bebas saat sekarang ini, maka 

untuk menghindari timbulnya konflik (conflict of human interest) diperlukan 

adanya hukum formil yang dapat memberikan akses keadilan dan kepastian 

hukum.  

                                                             
97 Terdapat dalam: http://www.legalitas.org/Reformasi%20Sistem%20Peradilan%20Dalam%20Penegakan%20 

Hukum%20di%20Indonesia 

http://www.legalitas.org/Reformasi%20Sistem%20Peradilan%20Dalam%20Penegakan


199 

 

 

 

Menurut pendapat peneliti pengertian hukum formil yang dikemukakan oleh 

Sudikno Mertokusumo98 tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perkembangan 

dunia bisnis, telah mengalami perkembangan pengertian, artinya tidak saja 

diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat pula diselesaikan melalui lembaga 

lain dan/atau pihak ketiga (para ahli).  

Maka apabila dikonsepkan menjadi sebagai berikut:    

Hukum formil adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan 
hukum materiil melalui hakim dan atau bantuan institusi lainnya atau pihak ke tiga.  

 
Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh 

bahaya-bahaya disekelilingnya. Masyarakat berkepentingan untuk menjaga 

keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur 

menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah 

penegakan hukum. Penegakan dan pelaksanaan hukum tersebut seringkali 

merupakan penemuan hukum dan bukan sekedar penerapan hukum.99 

Proses penegakan hukum yang telah dilanggar dapat dilakukan dengan cara 

di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Bagi mereka atau pihak yang merasa 

haknya dilanggar dapat memilih alternatif penegakan hukum.Black dalam The 

Behaviour of Law menyebut bahwa hukum adalah kontrol sosial dan pemerintah 

(Law is the govermental social control), walaupun ia mengakui juga tidak semua 

kontrol sosial adalah hukum yaitu yang sifatnya tidak resmi karena tidak 

mempunyai daya paksa.100 Sementara Friedman percaya bahwa hukum tidak saja 

mengacu pada peraturan tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat 

                                                             
98  Hukum Acara Perdata = Hukum Formil  adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin   

ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim, Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 2. 

99   Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit 
100  Black, The Behavior of Law, New York, Academic Press, 1976. hlm. 354. 
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(living law), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang 

hukum, kita tidak akan lepas berbicara tentang sistem hukum.101 Di Indonesia 

menganut sistem hukum Eropa Continental, namun dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh sistem hukum common law.  

Setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri-sendiri, begitu pula 

negara Indonesia. Menurut Mertokusumo sistem hukum adalah kaedah dalam arti 

luas yang satu sama lainnya saling berhubungan, sistem merupakan tatanan atau 

kesatuan yang utuh yang terdiri dan bagian-bagian atau unsur yang saling 

berkaitan erat satu sama lain yang memungkinkan menemukan dan mengisi 

kekosongan hukum secara sederhana.102 Oleh karena itu fungsi sistem hukum 

pertama merupakan bagian dan sistem kontrol sosial, yang kedua sebagai 

penyelesaian sengketa (dispute settelment). Menurut Abel, sengketa (dispute) 

adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent 

claim) terhadap sesuatu yang bernilai.103 Penjelasan tersebut berarti sistem hukum 

merupakan komponen untuk pemecahan konflik dan/atau penyelesaian sengketa. 

Dalam hal-hal tertentu proses penyelesaian sengketa melalui alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan saat ini masih banyak dipengaruhi oleh 

pengadilan, dan dalam praktiknya masih bergantung kepada tata laksana sistem 

peradilan. Oleh sebab itulah, keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase belum berjalan secara 

mandiri, contohnya tentang keabsahan klausulaa arbitrase sebagai dasar pilihan 

penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa saja, khususnya 

                                                             
101  Friedman, Op.Cit. 
102 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara….Loc.Cit. 
103 Abel, dalam Friedman, Op.Cit., hlm. 51. 
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arbitrase harus diperiksa oleh pengadilan, kemudian dalam hal pelaksanaan suatu 

putusan yang berbentuk sita jaminan (pre-award) pun masih pula meminta 

bantuan pengadilan untuk melaksanakan sitaan terhadap aset pihak lawan, terlebih 

lagi dalam hal pelaksanaan eksekusinya, sepenuhnya diserahkan kepada 

pengadilan.  

Hal ini dalam beberapa kasus dapat menimbulkan masalah, yang antara lain 

pengadilan dapat melakukan penolakan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase 

Asing, pengadilan dalam membatalkan Putusan Arbitrase nasional maupun 

internasional, dan pengadilan pun dapat melakukan penyimpangan kewenangan 

absolut dari arbitrase, meskipun telah ada klausulaa arbitrase (pactum de 

compromitendo atau pactum de compromise) karena lembaga arbitrase tidak 

dilengkapi dengan perangkat hukum seperti lembaga sita dan lembaga eksekusi. 

Pada umumnya untuk mengakhiri proses arbitrase setelah putusan diperoleh 

para pihak akan memasuki tahap-tahap yang sangat kritis, terutama jika pihak 

yang dikalahkan tidak menerima kekalahan bahkan akan membalas kekalahannya 

pada saat pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, pengadilan harus 

memikirkan cara bagaimana memeriksa putusan arbitrase (judicial review) dengan 

tata cara yang terbuka juga wajar (fairness) agar ketegangan dari para pihak 

berkurang akibat dari putusan arbitrase yang mereka peroleh. 

Di beberapa negara (misalnya di Swiss dan Peru), putusan arbitrase yang 

dijatuhkan di luar batas waktu yang ditentukan merupakan alasan yang sah bagi 

pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase itu. Di Argentina dan Polandia, 

putusan arbitrase yang saling bertentangan satu sama lain merupakan alasan yang 

sah bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase itu, sedangkan di 
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Indonesia putusan arbitrase asing dapat dibatalkan dengan alasan sebagaimana 

yang dicantumkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang menurut 

pendapat peneliti sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan, karena berbenturan 

dengan asas dalam hukum pidana.  

Seperti halnya pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan 

merupakan putusan yang menyimpang dari kebiasaan. Dengan demikian jika suatu 

putusan arbitrase tidak disampaikan dengan cara menyimpannya di tempat putusan 

arbitrase itu dibuat, maka hal tersebut akan mengakibatkan selain putusan tidak 

dapat dilaksanakan juga akan kehilangan makna keabsahan dari putusan arbitrase 

tersebut jika akan dilaksanakan di luar 357 negeri. Hasil pemeriksaan pengadilan 

terhadap putusan arbitrase (judicial review, istilah yang dipergunakan oleh negara 

Amerika Serikat)) merupakan hal yang paling penting, terutama bagi pihak yang 

memenangkan perkara untuk melakukan penelusuran dan penyitaan aset-aset pihak 

yang dikalahkan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Secara garis besar dapat peneliti temukan bahwa, keberadaan Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa tidak dapat dikatakan sebagai payung undang-undang tentang alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian bila melihat dan mengamati 

serta memahami isi dari Undang-Undang Arbitrase, khususnya tentang hukum 

acaranya, dan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menyebutkan “Biaya 

arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah”, yang dikaitkan dengan hasil 

penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti tidak 

sependapat dengan sebagian besar para sarjana yang menyebutkan asas win-win 

solution merupakan asas yang dapat membedakan antara mekanisme Alternatif 
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Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan (litigasi). 

Menurut pendapat peneliti asas win-win solution, hanya dapat diterapkan 

ketika para pihak yang bersengketa memilih dan menyepakati penyelesaian 

sengketanya melalui mekanisme negosiasi, mediasi, tetapi bukan Arbitrase. Dapat 

dibuktikan prosedur dari pengajuan permohon hingga kepada Putusan dan 

pelaksanaan eksekusi semuanya menggunakan tata cara Hukum Acara Perdata yang 

berlaku saat sekarang dan saat yang akan datang (lihat Pasal 69 ayat (3) Undang-

Undang Abitrase), walau pun dalam Pasal 31 Undang-Undang Arbitrase 

menyebutkan para pihak dapat menentukan hukum acaranya tetapi prakteknya tidak 

demikian.  

Tetapi asas win-win hanya untuk negosisi dan mediasi, itu sangat dibenarkan, 

tetapi khusunya tentang arbitrase, win-win tidak dapat diterapkan dalam mekanisme 

Arbitrase, hal ini dapat dilihat Pasal 77 ayat (1) tetap mencantumkan kata: kalah”. 

Dapat diartikan ada kalah berarti ada juga yang menang atau diistilahkan 

dengan win-lose, maka dengan demikian antara mekanisme pengadilan dan 

mekanisme Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hukumnya dalam hukum acaranya 

adalah sama dengan prosedur di Pengadilan. 

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman telah memuat aturan tentang Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan, sebagaimana di muat dalam Pasal 58 sampai dengan 

Pasal 61Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. 

Dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 tersebut diketahui adanya pergeseran 

kedudukan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
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apabila dibandingkan dengan kedudukan arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. 

Maksudnya, bahwa kedudukan arbitrase berdiri di luar ketentuan alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 

30 Tahun 1999, padahal yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan salah satunya adalah arbitrase (lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999).  

Dengan dimuatnya kembali ketentuan arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 58 – Pasal 61 dalam Undang-Undang No. 

48 Tahun 2009, maka dapat dijadikan landasan bagi perubahan Undang-Undang No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, agar dapat 

dijadikan landasan hukum bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa 

bisnis di masa yang akan datang. 

 

D. Perkembangan Saat Ini 

Dalam sesi diskusi yang berkembang, terkuak fakta proses dan hasil mediasi di 

Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara Jepang, Australia dan Belanda. 

Bahkan data tahun 2011 menunjukkan dua pengadilan di Jakarta tidak mampu 

mendamaikan pihak berperkara di tingkat mediasi. 

Salah satu narasumber, Hakim Agung Takdir Rahmadi menyatakan, 

Mahkamah Agung (MA) sedang mencanangkan perbaikan proses mediasi yaitu 

dengan melakukan kerjasama dengan Federal Court Australia dan Family Court 

Australia untuk membuat proses hukum mediasi di Indonesia menjadi lebih baik. 
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Rencananya MA juga akan mengeluarkan maklumat bagi hakim yang berhasil 

mendamaikan para pihak di tingkat mediasi akan mendapatkan penghargaan, baik 

dalam bentuk promosi jabatan atau mutasi. “Selain itu akan dibentuk unit pengelola 

media pada Mahkamah Agung RI,” kata Hakim Agung kamar perdata tersebut. 

Pada lain pihak Yushiro Kusano –guru besar ilmu hukum di Jepang- 

menyatakan kunci sukses mediasi ada pada budaya masyarakat. Diceritakan olehnya 

bahwa masyarakat Jepang sangat menjunjung tinggi budaya berkomunikasi dan 

bermusyawarah. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila tingkat keberhasilan 

wakai di Jepang sangat tinggi. 

Sebagai perbandingan lainnya, Leisha Lister104 penasehat pada Family Court 

of Australia menyatakan pendapat tersebut mungkin ada benarnya. Masyarakat 

Australia cenderung menyelesakan konflik/sengketa di pengadilan sehingga tingkat 

keberhasilan mediasi biasa saja. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tidak semua 

sengketa perlu diupayakan diselesaikan dengan mediasi, karena sifatnya sengketa itu 

sendiri yang memerlukan putusan hakim. 

“Jika ada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri 

menjadi korban, apakah harus diselesaikan dengan mediasi,” tegasnya. 

Sedangkan Andra Poeloengan (advokat sekaligus mediator) mengusulkan 

adanya undang-undang perihal mediasi. Hal ini penting untuk menyelaraskan dan 

mengkoordinasikan proses mediasi di setiap lini sehingga tidak lagi parsial seperti 

kondisi seperti ini. 

Workshop ini menghadirkan beberapa panelis yang telah menjadi pakar di 

bidang mediasi yaitu Hakim Agung Takdir Rahmadi, Yushiro Kusano membawakan 

                                                             
104

 Hakim, Salah Satu Kunci Keberhasilan Mediasi, diposting dari http://www.pembaruanperadilan.net/v2 
/category/akses_terhadap_keadilan/ 

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2013/08/hakim-salah-satu-kunci-keberhasilan-mediasi/
http://www.pembaruanperadilan.net/v2
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materi tentang Kebijakan dan Administrasi Peradilan yang Mendukung Chotei dan 

Wakai di Jepang, Kazuto Inaba105 yang menjelaskan mengenai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (ADR) di Jepang,  Leisha Lister106 yang mengupas tentang 

ADR dalam Sistem UU Keluarga Australia serta Andrea Hynan Poeloengan yang 

mempresentasikan Perkembangan Mediasi di Luar Pengadilan di Indonesia.107 

Konferensi yang bertemakan “the 5Cs of ADR: Collaboration, 

Communication, Consensus, Co-operation, Conclusion”, bertujuan untuk 

meningkatkan kesardaran terkait proses ADR serta menjadi ajang bertukar ilmu dan 

pengalaman bagi para praktisi ADR yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, 

pengacara, anggota parlemen, akademisi, mediator, arbiter dan mahasiswa fakultas 

hukum.108 

Salah satu tema yang menarik dan sangat relevan dengan perkembangan 

mediasi di pengadilan Indonesia (court-annexed mediation) adalah Sesi Pleno 

“Komparasi ADR di Kawasan Asia Pasifik (Comparative ADR in the Asia Pacific 

Region) dengan panelis dari Singapura, Australia, Hong Kong, Malaysia dan 

Thailand.  Sesi ini menampilkan perbandingan perkembangan Mediasi, utamanya 

court-annexed mediation, sebagai sarana untuk menurunkan beban perkara dan 

mengurangi beban biaya yang ditanggung pengadilan akibat proses berperkara yang 

panjang, apalagi untuk perkara-perkara dengan nilai tuntutan yang tidak signifikan. 

Perkembangan Mediasi di masing-masing negaranya dimulai dengan 

perdebatan di negaranya apakah mediasi harus diatur dalam suatu UU ataukah 

                                                             
105

 Ibid., 
106 Ibid., 
107 Ibid., 
108

 Komparasi Penyelesaian Sengketa Alternatif di Asia Pacific, diposting dari 

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/category/akses_terhadap_keadilan/, tanggal 2 Desember 2013  

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/10/komparasi-penyelesaian-sengketa-alternatif-di-asia-pacific/
http://www.pembaruanperadilan.net/v2/category/akses_terhadap_keadilan/
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cukup merupakan peraturan yang diterapkan oleh pengadilan.  Hong Kong dan 

Malaysia merupakan negara-negara yang menerapkan undang-undang untuk 

implementasi mediasi dan masih terus mengembangkan cara untuk menerapkan 

ketentuan yang relatif baru tersebut. 

Mengamati praktek di Malaysia, sebetulnya hampir sama dengan pelaksanaan 

mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.  Malaysia sendiri baru akan membangun Unit Mediasi di salah satu 

pengadilannya tahun ini untuk kemudian dikembangkan di pengadilan-pengadilan 

lain. Salah satu hal yang paling menarik dan cukup memberikan inspirasi bagi 

Indonesia adalah Public Forum yang mengundang elemen-elemen masyarakat. 

Public Forum yang bertemakan “Amicable ADR and You” mengemukakan upaya 

Singapura dalam mengembangkan Pusat Mediasi Masyarakat (Community 

Mediation Center/CMC).  CMC dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan 

masyarakat di kota yang padat penduduk dengan potensi konflik sosial yang tinggi.  

CMC membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai bahkan 

sebelum konflik terjadi.  CMC dimotori oleh para akademisi dan anggota parlemen 

dan dalam pelaksanaannya para anggota parlemen langsung turun ke lapangan untuk 

melihat potensi konflik dan segera berupaya mencari pemecahan salah satunya 

melalui CMC.  Hasilnya 72% konflik di masyarakat berhasil diselesaikan melalui 

mediasi oleh para mediator  pro bono dibawah naungan CMC.109 

                                                             

109 Komparasi Penyelesaian Sengketa Alternatif di Asia Pacific, diposting dari 
http://www.pembaruanperadilan.net/v2/category/akses_terhadap_keadilan/, tanggal 2 Desember 2013 

 

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/10/komparasi-penyelesaian-sengketa-alternatif-di-asia-pacific/
http://www.pembaruanperadilan.net/v2/category/akses_terhadap_keadilan/
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Kunci keberhasilan perkara melalui mediasi yang pertama adalah dari 

hakim yang menangani perkara tersebut, yang kedua dari para pengacara yang 

mendorong agar perkara bisa melalui mediasi atau jalan damai dan yang ketiga 

dari masyarakat sendiri, ada atau tidak kemauan untuk berdamai. 

Jadi sesungguhnya “Kegagalan mediasi akan menyebabkan perkara-

perkara di Mahkamah Agung akan semakin banyak. Setiap tahun perkara yang 

masuk ke Mahkamah Agung meningkat,” 

Mediasi penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara orang 

yang bermasalah, maka dari itu, penting diadakan musyawarah agar konflik 

tidak berlarut-larut”. 

Berdasarkan data statistik yang dimilikinya, PN Cibinong dalam kurun 

waktu 2011 sampai 2013 berhasil mendamaikan 67 perkara dari 367 perkara 

jenis perdata yang masuk. 
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BAB  VI  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan sebagai Model 

Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Sistem Hukum di Indonesia 

 
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, telah ada sebelum 

berlakunya Undang-Undang Arbitrase dalam bentuk yang asli, sebagai ciri 

khas kepribadian masyarakat Indonesia, yaitu dikenal dengan istilah 

musyawarah. Sengketa yang diselesaikan melalui tetua adat, ketua suku, atau 

pemuka-pemuka agama dengan cara musyawarah untuk mendapatkan 

pemufakatan (istilah sekarang disebut perdamaian), hingga saat ini cara 

musyawarah masih tetap eksis. Secara filosofi dituangkan dalam Sila ke 4 

dari Pancasila.   

Masa penjajahan Belanda, Rv. Pasal 615 s.d. Pasal 651mengatur 

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan melalui wasit (arbitrase). Selain 

itu, penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang 

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap 

diperbolehkan. Dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, khususnya 

tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional, hingga keluar Perma No. 

1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase 

Asing/Internasional, melalui rativikasi Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards berdasarkan Keputusan Presiden 

No. 34 Tahun 1981 pada tanggal 7 Oktober 1981. Tetapi masih juga timbul 
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masalah, karena belum ada undang-undang yang mengatur secara tegas 

tentang prosedur dari mekanisme tersebut.  

Setelah lahirnya Undang-Undang Arbitrase, diharapkan  sebagai 

payung hukum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

melegitimite tentang negosiasi, mediasi, konsiliasi/pendapat ahli, termasuk 

didalamya Arbitrase. Faktanya justru banyak menimbulkan masalah, akibat 

ketidak sempunaan undang-undangnya sendiri, sehingga kurang menjamin 

kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Selain itu diketahui Undang-

Undang Arbitrase sebetulnya hanya sebagai pengejawantahan dari 

ketentuan yang diatur dalam Rv., oleh karenanya belum dapat memenuhi 

haparan masyarakat dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Untuk itu 

perlu diharmonisasikan dengan aturan yang sifatnya internasional. 

Kunci keberhasilan perkara melalui mediasi yang pertama adalah dari 

hakim yang menangani perkara tersebut, yang kedua dari para pengacara 

yang mendorong agar perkara bisa melalui mediasi atau jalan damai dan yang 

ketiga dari masyarakat sendiri, ada atau tidak kemauan untuk berdamai. 

Jadi sesungguhnya “Kegagalan mediasi akan menyebabkan perkara-

perkara di Mahkamah Agung akan semakin banyak. Setiap tahun perkara 

yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat,” 

Mediasi penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara 

orang yang bermasalah, maka dari itu, penting diadakan musyawarah agar 

konflik tidak berlarut-larut”. 

Berdasarkan data statistik yang dimilikinya, PN Cibinong dalam kurun 

waktu 2011 sampai 2013 berhasil mendamaikan 67 perkara dari 367 perkara 

jenis perdata yang masuk. 
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Pada dasarnya pelaksanaan proses mediasi baik di Negara Malaysia, 

Australia, Canada, dan Singgapur sama dengan proses mediasi di Indonesia, 

namun perbedaannya adalah kalau di Indonesia belum banyak para pelaku 

usaha yang memanfaatkan lembaga mediasi yang berada diluar pengadilan, 

dan sedangkan proses mediasi yang dilakukan dalam pengadilan belum 

banyak membuahkan hasil, artinya masih banyak gagalnya, padahal 

Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hentinya mengupayakan agar 

para pihak dapat memaksimalkan lembaga mediasi yang ada, disamping itu 

para penegak hukumnya (hakim / mediator) belum maksimal dalam 

mengupayakan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui 

mediasi. 

Kesemuanya ini, menurut peneliti Model Mediasi adalah suatu model 

yang tepat untuk menyelesaikan sengketa perdata atau bisnid di Indonesia, 

karena selain efektif, efisien juga dapat memberikan keadilan yang merata, 

serta menjamin hubungan kekeluargaan atau kelangsungan hubungan  bisnis 

mereka. 

Mengingat begitu besarnya manfaat dari model ini, maka sudah 

seharusnya model ini harus dimasukkan kedalam kurikulum seluruh Fakultas 

Hukum dan Fakultas Ekonomi, dengan mata kuliah kusus, dengan demikian 

model ini akan menjadi familier atau melekat pada pola piker masyarakat 

yang berhadapan dengan penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di 

luar pengadilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui mediasi 

menjadi sarana yang utama untuk menyelesaikan sengketa perdata atau 

bisnis. 
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2. Kendala-kendala hukum yang dapat mempengaruhi keberlakuan 
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi sengketa-sengketa bisnis 
saat ini. 

 
a. Adanya sikap perilaku moral orang Indonesia selalu mengandaikan atau 

mengumpamakan itikad baik dalam melakukan hubungan bisnis;  

b. Adanya ketidaksempurnaan redaksi dari substansi undang-undangnya 

sendiri, yang tercermin antara lain dalam Pasal 1 ayat (1&7), Pasal 6 

ayat (7-9), Pasal 13 ayat (1 dan 2), Pasal 14 ayat (3 dan 4), Pasal 15 ayat 

(4 dan 5),  Pasal 19 ayat (4), Pasal 24 ayat (1 dan 2).  

c. Keterlibatan Pengadilan sangat dominan, sebagaimana tercermin dari 

Pasal 6 ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2,3), Pasal 13 ayat 

(1,2), Pasal 15 ayat (4,5), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 

ayat (3), Pasal 59 ayat (1), dan dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 72.  

d. UU No. 30 Tahun 1999 belum sepenuhnya mengakomodir landasan 

filosofis dari diadakannya alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, 

karena pembentukannya hanya mengakomodir ketentuan Rv. tanpa 

memperhatikan budaya, yakni musyawarah untuk mufakat yang 

dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan serta 

kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” 

e. Adanya perbedaan sistem hukum dari negara masing-masing, sehingga 

muncul perbedaan interpretasi, misalnya tentang isi perjanjian atau 

kontrak bisnisnya sendiri, penentuan choice of law dan choice of 

yurisdiksi atau choice of forum, serta adanya perbedaan pengertian 

tentang asas kesusilaan dan asas ketertiban umum dari masing-masing 
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negara sebagai alasan penolakan dilaksanakannya putusan arbitrase 

internasional.  

f. Undang-Undang Arbitrase kurang memberikan kepastian hukum bagi 

para pelaku bisnis yang mengharapkan penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan menjadi model alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang 

efektif dan efisien dalam arti yang sesungguhnya. 

g. Tidak dilengkapi prasarana sebagai lembaga penegakan hukum yang 

telah dilegitimet oleh Undang-Undang Kehakiman  dan Undang-Undang 

Mahkamah Agung. 

 

3. Pada akhirnya penelti dapat menyimpulkan, bahwa pada prakteknya 

Undang-Undang Arbitrase belum dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

formil terhadap menyelesaikan sengketa bisnis di luar Pengadilan. Hal ini 

dikarenakan : 

a. Kurang mencerminkan adanya kepastian hukum; 

b. Sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam menghadapi era globalisasi 

(pasar bebas) karena tidak adaptif; 

c. Undang-Undang Arbitrase justru menimbulkan multitafsir, sehingga 

tujuan dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni 

sebagai model penyelesaian sengketa bisnis menyimpang dari tujuan 

semula; 

d. Kurang adanya penerimaan kewenangan absolut oleh para penegak 

hukum di lingkungan peradilan sehingga masih banyak putusan arbitrase 

yang kemudian digugat kembali ke Pengadilan atau bahkan tidak dapat 

dilaksanakan;  
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e. Masih adanya tarik ulur antar lembaga penegakan hukum. 

 

B. REKOMENDASI 

Diperlukan segera adanya Revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya pasal-

pasal yang menurut hasil penelitian tersebut di atas tidak dapat diterapkan lagi 

dalam menyelesaikan perkara-perkara bisnis/perdata, karena akan berakibat 

timbulnya masalah-masalah baru. Artinya tidak dapat menjamin kepastian hukum 

bagi para pihak dalam menghadapi pasar bebas yang rawan akan sengketa. 

Selain itu, segera merubah hukum acara perdata yang saat ini masih 

merupakan peninggalan jaman Belanda, agar dapat dijadikan landasan hukum 

bagi para pencari keadilan yang berkehendak menyelesaikannya secara damai. 

Khusunya untuk kalangan akademisi, sudah waktunya model Penyelesaian 

Sengketa Bisnis melalui MEDIASI dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah 

wajib bagi seluruh universitas di Indonesia khususnya yang memiliki Fakutas 

Hukum dan  Fakultas Ekonomi. Hal ini sangat penting agar model Mediasi ini 

dapat tersosialisasikan dengan maksimal, tujuannya adalah sebagai upaya 

penyederhanaan penyelesaian sengketa bisnis / perdata di Indonesia. 
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