
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan munculnya isu globalisasi di berbagai

bidang, khususnya di bidang perdagangan, transaksi bisnis

internasional dalam sistem perekonomian dunia mengalami

perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut

selain memberikan pengaruh positif kepada perkembangan

perekonomian dunia, juga dalam prakteknya menimbulkan

berbagai macam permasalahan, terutama yang berkaitan dengan

hukum.

Dalam suatu transaksi bisnis internasional, di mana

para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis

merupakan dua pihak yang saling berbeda yurisdiksi hukum,

keberadaan perjanjian internasional sangat dominan untuk

melindungi kepentingan para pihak apabila terjadi sengketa.

Dalam hukum internasional, posisi perjanjian

internasional sebagai perjanjian yang dibuat antar anggota

masyarakat bangsa-bangsa dan untuk menimbulkan akibat hukum
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tertentu, berada dalam urutan teratas sebagai salah satu

sumber hukum internasional.1

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu

transaksi bisnis internasional pada perkembangannya dewasa

ini umumnya memilih arbitrase sebagai alternatif

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kebiasaan untuk

memilih arbitrase sebagai upaya penyesuaian perjanjian

dengan keadaan yang akan muncul tidak terduga pada waktu

perjanjian tersebut ditandatangani, dewasa ini banyak

dilaksanakan terutama dalam kontrak yang akan berlangsung

lama.2

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pihak asing

memilih arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan

sengketa yang terjadi, yaitu:

1. pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem

hukum negara lain;

1 Rudy, May, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung,
2002, hal. 4-6. Lihat pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang
menyatakan bahwa, dalam mengadili sengketa yang diajukan kepadanya,
Mahkamah Internasional akan mempergunakan : (i) Perjanjian
Internasional, (ii) Kebiasaan-kebiasaan Internasional (“International
Custom, as evidence of a general practice accepted as law….”), (iii)
Prinsip Hukum Umum, (iv) Sumber hukum tambahan dan (v) Keputusan badan
perlengkapan (organs) organisasi dan lembaga internasional.

2 Ngatino, Arbitrase, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta,
1999, hal. 2.
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2. adanya keraguan akan obyektivitas pengadilan

setempat dalam memeriksa dan memutuskan sengketa

yang di dalamnya terlibat unsur asing; dan

3. pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan

pengadilan negara berkembang memeriksa dan

memutuskan sengketa yang berskala internasional.3

Selain itu, di Indonesia, para pelaku bisnis memiliki

alasan-alasan tersendiri dalam memilih arbitrase sebagai

pilihan penyelesaian sengketa transaksi bisnis

internasional yang mereka lakukan, beberapa alasan tersebut

adalah:

1. penyelesaian sengketa lebih cepat, ringan biaya dan

tanpa publisitas;

2. arbiter yang kompeten yang memiliki pengetahuan

yang khusus;

3. menghindarkan berlakunya sistem hukum asing; dan

4. pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela.4

3 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Asas Ketertiban Umum &
Konvensi New York 1958, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 43.

4 Ibid.
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Seiring dengan bertambah banyaknya pengusaha yang

mempergunakan arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan

sengketa transaksi bisnis yang dihadapinya dan semakin

luasnya pelaku transaksi bisnis ditingkat internasional

karena sistem perdagangan dunia yang semakin terbuka, makin

kompleks pula perkembangan yang terjadi dalam praktek

arbitrase.

Dari sudut pandang praktis, arbitrase mengalami

perkembangan dalam jenisnya, setiap jenis arbitrase

memiliki manfaat masing-masing untuk dapat dipergunakan

menyelesaikan suatu sengketa transaksi bisnis baik itu di

tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Dengan melihat banyaknya jenis arbitrase berikut

manfaatnya masing-masing dalam penyelesaian sengketa,

penulis beranggapan bahwa dalam praktek akan terjadi banyak

kebingungan mengenai penerapan jenis arbitrase yang sesuai

dengan sengketa yang akan diselesaikan, terlebih lagi

apabila menyangkut eksekusi putusan arbitrase yang bersifat

lintas batas.

Oleh karena itu, melalui paper ini, penulis akan

melakukan beberapa pembahasan mengenai praktek arbitrase
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dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional,

yaitu:

1. Apakah arbitrase dapat dibedakan menurut jenisnya?

2. Apa saja manfaat dari jenis arbitrase yang dikenal?

3. Jenis manakah yang dikenal dan dipraktekkan di

Indonesia?

Dalam perkembangan penggunaan arbitrase sebagai forum

untuk menyelesaikan sengketa transaksi bisnis

internasional, terdapat pengelompokan arbitrase berdasarkan

jenisnya, hal ini terjadi karena semakin banyaknya kegiatan

bisnis yang menjadi obyek transaksi bisnis internasional,5

dan semakin luasnya pula ruang lingkup dari arbitrase

berkenaan dengan transaksi bisnis internasional tersebut.6

Masing-masing jenis arbitrase tersebut memiliki

manfaat tersendiri dalam menyelesaikan suatu sengketa

transaksi bisnis internasional, di mana masing-masing jenis

5 Kegiatan bisnis di sini tidak hanya terbatas pada jual beli
barang atau jasa, melainkan lebih luas di mana tercakup juga kegiatan
penanaman modal yang menghasilkan barang untuk ekspor dan lain
sebagainya (Juwana, Hikmahanto, Relevansi Hukum Kepailitan Dalam
Transaksi Bisnis Internasional, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume
17, Januari 2002).

6 Luasnya ruang lingkup arbitrase di sini berkenaan dengan sifat
pembentukan arbitrase, spesialisasinya, dan yurisdiksi para pihak yang
bersengketa.
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arbitrase memiliki kekhususan dalam menangani suatu

sengketa yang disesuai dengan sifat pembentukan arbitrase,

spesialisasi, yurisdiksi, dan institusi pembentuknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis beranggapan

penting dilakukannya penelitian mengenai jenis dan

pemanfaatan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis

internasional, sehingga hasil dari penelitian ini dapat

dipergunakan sebagai acuan mengenai pemanfaatan dari

masing-masing jenis arbitrase dalam penyelesaian sengketa,

agar para pihak yang bersengketa akan memperoleh hak-haknya

sesuai dengan putusan salah satu jenis arbitrase yang

dipilihnya dengan tepat atas sengketa yang dihadapi.

Melalui penulisan paper ini, yang merupakan hasil

penelitian penulis mengenai jenis dan pemanfaatan arbitrase

dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional,

diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembacanya

terutama para pelaku bisnis, agar apabila transaksi bisnis

internasional yang mereka lakukan menghadapi permasalahan

sehingga harus bersengketa, mereka dapat lebih tepat

memilih jenis arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan

sengketa yang terjadi.
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Selain itu, penulisan paper ini juga dimaksudkan untuk

menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum agar dapat

memberikan informasi mengenai pemanfaatan jenis arbitrase

yang tepat, sesuai dengan sengketa yang dihadapi kliennya,

demi terjaganya kredibilitas praktisi hukum yang

bersangkutan.

Sedangkan bagi para akademisi, penulis berharap agar

paper ini dapat menjadi bahan literatur tambahan yang dapat

memperkaya khasanah tulisan di bidang hukum, khususnya

mengenai arbitrase.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum

normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Hal ini

berarti bahwa penelitian hukum yang akan dilakukan ialah

dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan,

putusan-putusan pengadilan dan doktrin-doktrin,7 serta data

sekunder bahan hukum primer.

Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh akan

dianalisa untuk menentukan doktrin-doktrin hukum yang tepat

yang dapat dijadikan acuan bagi hukum dan praktek arbitrase

luar negeri di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini

7 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 29.
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selain bersifat normatif juga bersifat analitis dan

eksploratif.8

Dalam hal pengumpulan data, penulis mempergunakan data

yang bersifat sekunder yang terdapat dalam buku yang

kompeten (library research). Selain itu dalam data sekunder

terdapat pula pernyataan-pernyataan langsung yang dapat

dikutip dan digolongkan sebagai data primer, termasuk juga

putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi). Sehingga dalam

menganalisa penulis dapat dengan mudah mengambil intisari

dari pernyataan-pernyataan tersebut dan putusan-putusan

pengadilan yang berkaitan dengan bahasan paper ini.

II. JENIS-JENIS ARBITRASE

A. Berdasarkan Sifat Pembentukan Arbitrase

Jenis arbitrase yang dimaksud di sini adalah

arbitrase yang dasar pembentukannya adalah jangka waktu

keberadaan arbitrase tersebut. Dan apabila dilihat dari

jangka waktu keberadaannya, arbitrase dapat

8 Ibid.
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dikategorikan menjadi dua jenis yaitu Arbitrase Ad Hoc

dan Arbitrase Permanen.

1. Arbitrase Ad Hoc

Dalam Arbitrase Ad Hoc para pihak mengatur

sendiri dalam perjanjian arbitrase atau klausula

arbitrase, cara bagaimana  proses arbitrase

tersebut akan dimulai, cara arbiter diangkat, dan

bagaimana prosedur pemeriksaan arbitrase akan

dilaksanakan. Juga dapat dikatakan bahwa Arbitrase

Ad Hoc adalah arbitrase yang dilakukan oleh tim-tim

arbitrase yang sifatnya temporer dan yang hanya

dibentuk secara insidentil untuk setiap sengketa

yang terjadi. 9

Untuk keperluan penggunaan Arbitrase Ad Hoc

ini oleh UNCITRAL (United Nation Commission on

International Trade Law), telah dibentuk kaidah-

kaidah arbitrase khusus yang disebut UNCITRAL

Arbitration Rules (UAR).10

9 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal 70.
10 Ibid.
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Dalam rancangan semula, UAR disebut sebagai

kaidah-kaidah “untuk dipilih dalam hal Arbitrase Ad

Hoc yang berhubungan dengan perdagangan

internasional” (for optional use in Ad Hoc

Arbitration relating to international trade). Namun

dalam versi yang terakhir namanya berubah menjadi

UNCITRAL Arbitration Rules tanpa tambahan apapun.

Perubahan ini tidak berarti bahwa UAR tidak lagi

bisa dipilih, hal ini ditentukan dalam Pasal 1

bahwa dipergunakan atau tidaknya UAR untuk

menyelesaikan sengketa antar mereka tergantung

sepenuhnya pada para pihak.11

Jadi dalam UAR ketentuan yang mengatur

mengenai penggunaan Arbitrase Ad Hoc sudah tidak

diatur lagi, sehingga penggunaan Arbitrase Ad Hoc

dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis

internasional, keputusannya diserahkan sepenuhnya

kepada para pihak yang bersengketa. Namun

keberadaan Arbitrase Ad Hoc sebagai salah satu

11 Ibid., hal. 73.
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jenis arbitrase dalam prakteknya masih banyak

digunakan.

Untuk mengetahui dan menentukan apakah

arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis

Arbitrase Ad Hoc, dapat dilihat dari rumusan

klausulanya. Apabila klausula pactum de

compromittendo12 atau akta compromis13 menyatakan

sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase yang

berdiri sendiri. Dengan kata lain apabila klausula

menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa

terdiri dari arbiter perseorangan, maka arbitrase

yang disepakati adalah Arbitrase Ad Hoc, ciri

pokoknya adalah arbiternya ditunjuk secara

perseorangan.14

Arbitrase Ad Hoc dalam Pasal 1 ayat (1)

Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah

“arbitrators appointed for each case”, yang berarti

12 Kesepakatan penyelesaian sengketa yang akan terjadi (may
arise) diserahkan kepada Arbitrase; berarti Klausula Arbitrase
disepakati sebelum sengketa terjadi; Klausula Arbitrase ini dapat
dibuat sebagai satu kesatuan dengan perjanjian atau dibuat terpisah
dengan perjanjian (perjanjian tersendiri), Pasal 615 ayat (3) RV.

13 Kesepakatan penyelesaian sengketa akan diberikan kepada
Arbitrase dibuat setelah sengketa benar-benar terjadi (has arisen);
jadi setelah sengketa terjadi, dicapai kompromi di antara para pihak
untuk meminta penyelesaian melalui Arbitrase, Pasal 618 ayat (3) RV.

14 Ngatino, Op. Cit., hal. 10.
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bahwa arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu

untuk satu kali penunjukan. Penunjukan dan

keberadaannya adalah kasus perkasus. Sedangkan

fungsi dan kewenangannya bersifat satu kali atau

een malig.15

2. Arbitrase Permanen

Dalam praktek, arbitrase yang bersifat

permanen ini biasa disebut Arbitrase Institusional,

karena arbitrase ini pada umumnya dibentuk oleh

institusi yang merupakan suatu organisasi di bidang

perdagangan dan industri atau kamar dagang dari

suatu negara, di mana masing-masing institusi

arbitrase tersebut telah memiliki ketentuan

mengenai tata cara pelaksanaan arbitrase dalam

penyelesaian sengketa transaksi bisnis

internasional yang terjadi.16

Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958,

Arbitrase Institusional ini memperoleh sebutan

15 Ibid. Dalam ketentuan ini jelas terlihat sifat insidentil yang
melekat pada Arbitrase Ad Hoc, hal ini dapat terlihat dari perkataan
“appointed for each case”.

16 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 68.
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sebagai “permanent arbitral body”. Pembentukan

Arbitrase Institusional ini adalah untuk selamanya,

dan tidak akan dibubarkan meskipun sengketa yang

ditanganinya telah selesai diputus.17

Pemanfaatan arbitrase dalam penyelesaian

sengketa transaksi bisnis internasional mengalami

tendensi ke arah pembentukan Arbitrase

Institusional, seperti pembentukan:

1. Maritime Arbitration Commission (MAC)

berdasarkan Statute on the Maritime

Arbitration Commission at the USSR Chamber

of Commerce and Industry of 1980 and Rules

of Procedure in the Maritime Arbitration

Commission at the USSR Chamber of Commerce

and Industry of 1982;

2. London Court of International Arbitration

(LCIA) berdasarkan Rules of the London Court

of International Arbitration of 1985;

3. American Arbitration Association (AAA)

berdasarkan Rules of the American

17 Ngatino, Op. Cit., hal. 11-12.
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Arbitration Association and AAA

Supplementary Procedures for International

Commerce Arbitration both of 1986;

4. USSR-Arbitration Court (USSR-AC) berdasarkan

Statute on the Arbitration Court at the USSR

Chamber of Commerce and Industry of 1987 and

Rules of the USSR Chamber of Commerce and

Industry of 1988;

5. International Chamber of Commerce (ICC)

berdasarkan Rules of the International

Chamber of Commerce of 1988; dan

6. International Center for the Settlement of

Investment Dispute between States and

Nationals of other States (ICSID)

berdasarkan Konvensi Bank Dunia.18

B. Berdasarkan Kekhususan Arbitrase

Berdasarkan kekhususannya dalam menangani

penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional,

arbitrase dibagi menjadi dua jenis, yaitu arbitrase

18 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 68-69.
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yang menangani sengketa yang berkaitan dengan

perdagangan pada umumnya 19 dan arbitrase yang menangani

sengketa bidang perdagangan khusus 20.

1. Arbitrase Umum

Jenis arbitrase ini, dalam prakteknya

menangani sengketa transaksi bisnis internasional

yang bersifat umum yang berkenaan dengan transaksi

perdagangan yang memiliki obyek berbentuk barang

atau jasa, baik itu untuk kepentingan impor maupun

ekspor.

Dalam menangani sengketa yang diajukan, jenis

arbitrase ini dapat berbentuk Ad Hoc maupun

Institusional. Mengenai pembentukan Arbitrase Ad

Hoc dan tata cara menjalankannya dapat merujuk

kepada peraturan perundang-undangan mengenai

arbitrase yang dimiliki masing-masing negara.

Sedangkan untuk Arbitrase Institusional dikenal

beberapa organisasi dagang dan kamar dagang yang

memiliki peraturan perundang-undangan yang

19 Bidang perdagangan yang berbentuk barang atau jasa.
20 Bidang perdagangan seperti investasi penanaman modal asing dan

perdagangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.
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menentukan tata cara penanganan sengketa

perdagangan yang bersifat umum ini, antara lain

BANI, ICC, AAA, UAR, dan lain sebagainya.

2. Arbitrase Khusus

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang

penulis lakukan, dalam literature berupa buku-buku

dan bentuk literature lainnya yang penulis baca,

khususnya literature yang berkenaan dengan

arbitrase, didapatkan dua jenis arbitrase yang

memiliki kekhususan dalam menangani sengketa yang

diajukan, yaitu Arbitrase di bidang Penanaman Modal

Asing dan Arbitrase di bidang Hak Milik

Intelektual.

a. Arbitrase Di Bidang Penanaman Modal Asing

Arbitrase yang dikenal khusus menangani

sengketa di bidang penanaman modal asing adalah

Arbitrase International Center for the

Settlement of Investment Dispute between States

and Nationals of other States (ICSID), di mana

ketentuan mengenai pembentukan arbitrase ini dan
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ketentuan tata cara pelaksanaan arbitrase

tersebut termuat dalam Konvensi Bank Dunia

tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman

Modal.21

b. Arbitrase Di Bidang Hak Milik Intelektual

Jenis arbitrase ini pelaksanaannya

diakomodasi oleh World Intellectual Property

Organization (WIPO), yang memberi kesempatan

untuk melakukan pemeriksaan acara arbitrase

dalam bidang Hak Milik Intelektual. Dengan

adanya kemungkinan ini, maka WIPO yang merupakan

suatu organisasi antar pemerintah berbagai

negara dan berpusat di Jenewa telah membentuk

apa yang dinamakan “The WIPO Arbitration

Center”. WIPO ini merupakan suatu “Specialized

Agency” PBB. WIPO ini dilindungi oleh Konvensi

Paris Untuk melindungi hak Milik Intelektual

21 Gautama, Sudargo, Indonesia Dan Konvensi-konvensi Hukum
Perdata Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 264.
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tahun 1883 dan Konvensi Bern tentang

perlindungan karya-karya sastra dan artistik.22

C. Berdasarkan Yurisdiksi

Untuk membedakan jenis arbitrase ini dapat kita

lakukan dengan melihat ruang lingkup dari arbitrase

ini, apakah pembentukan dan ketentuan mengenai tata

cara pelaksanaan arbitrasenya dibuat berdasarkan

yurisdiksi nasional, regional, atau internasional.

Untuk tingkat nasional kita mengenalnya sebagai Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); di tingkat

regional kita dapatkan Asia-Africa Legal Consultative

Committee (AALCC) yang berkantor pusat di New Delhi,

India; sedangkan untuk tingkat internasional akan kita

dapatkan begitu banyak arbitrase, yaitu di antaranya

ICC, ICSID, UAR, dan lain sebagainya.23

22 Gautama, Sudargo, Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum
Arbitrase Indonesia Yang Baru), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

23 Ngatino, Op. Cit., hal. 11-20.
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III. PEMANFAATAN JENIS ARBITRASE

A. Pemanfaatan Arbitrase Ad Hoc

Pada prinsipnya Arbitrase Ad Hoc tidak terikat dan

terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para

arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan

kesepakatan para pihak. Oleh karena jenis Arbitrase Ad

Hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase,

dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki

aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan

para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan

sengketa. Dalam hal ini Arbitrase Ad Hoc yang ditunjuk

di Indonesia tunduk mengikuti tata cara pengangkatan

dan pemeriksaan sengketa yang diatur dalam Undang-

undang No. 30 Tahun 1999. Begitu juga misalnya

Arbitrase Ad Hoc yang ditunjuk di Singapura, harus

berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan

arbitrase Singapura.24

Berdasarkan kenyataan tersebut maka tidak

dianjurkan untuk mempergunakan Arbitrase Ad Hoc, karena

suatu perjanjian arbitrase tidak mungkin akan bisa

24 Ngatino, Op. Cit., hal. 10-11.
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menyamai lengkapnya suatu peraturan tata cara

penunjukan arbiter dan pemeriksaan sengketa yang sejak

semula telah mengatur ketentuan prosedur arbitrase

sampai ke detail-detailnya.25

Akan tetapi prinsip tersebut tidak mengurangi

kemungkinan Arbitrase Ad Hoc tunduk pada suatu Rule

atau Konvensi tertentu, apabila para pihak menghendaki.

Misalnya para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian

sengketa kepada Arbitrase Ad Hoc, tetapi aturan yang

dipakai adalah UAR atau ICC. Dalam kasus seperti itu,

arbitrase bersifat ad hoc, tetapi aturan tata cara dan

penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan sengketa

tunduk kepada suatu badan Arbitrase Institusional

tertentu.26

Dari sekian banyak peraturan mengenai pelaksanaan

arbitrase yang ada di dunia, hanya beberapa yang

mengatur mengenai Arbitrase Ad Hoc, yaitu di antaranya:

1. BANI: “Semua sengketa yang timbul dari

perjanjian ini akan diselesaikan dalam

tingkat pertama dan terakhir menurut

25 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 70.
26 Ngatino, Op. Cit., hal. 10-11.
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Peraturan Prosedur BANI oleh arbiter-

arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan

tersebut.”

2. ICC: “All dispute arising in connection with

the present contract shall be finally

settled under the rules of conciliation

and arbitration of the International

Chamber of Commerce by one or more

arbitrators appointed in accordance with

such rules.”

3. UAR: “Any dispute, controversy or claim

arising out of or in relating to this

contract or the breach, termination or

invalidity thereof, shall be settled by

arbitration in accordance with the

UNCITRAL Arbitration Rules as at present

in force.”27

27 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 94.
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B. Pemanfaatan Arbitrase Permanen

Arbitrase Institusional adalah badan arbitrase

yang sengaja didirikan. Pembentukannya ditujukan untuk

menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang

menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Lembaga

ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk

menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.28

Faktor kesengajaan didirikan dan sifat permanen

yang melekat pada Arbitrase Institusional, merupakan

pembeda badan ini dengan Arbitrase Ad Hoc. Ciri lainnya

yang membedakan adalah Arbitrase Institusional sudah

ada dan berdiri sebelum sengketa timbul, sedangkan

Arbitrase Ad Hoc selain bersifat insidentil untuk

menangani suatu kasus tertentu, lembaga ini baru

dibentuk setelah perselisihan timbul.29

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Arbitrase

Institusional ini biasanya terjadi karena kurang

sempurnanya klausula yang menunjuk suatu arbitrase

untuk penyelesaian sengketa. Dapat juga karena

kelalaian atau penolakan salah satu pihak untuk ikut

28 Ngatino, Op. Cit., hal. 11-12.
29 Ibid.
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memainkan peranannya dalam acara arbitrase tersebut,

misalnya dengan menolak untuk menunjuk arbiter dari

arbitrase tersebut.30

C. Pemanfaatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

merupakan badan arbitrase yang berwawasan nasional

Indonesia. Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya

hanya meliputi kawasan wilayah nusantara. Akan tetapi

meskipun BANI bersifat nasional, bukan berarti badan

ini hanya berfungsi menyelesaikan sengketa-sengketa

yang bertaraf nasional. Badan ini juga dapat

menyelesaikan sengketa-sengketa yang berbobot nasional,

dengan satu syarat asalkan hal tersebut diminta dan

disepakati oleh para pihak.31

Sekedar untuk mengetahui motivasi pembentukan

BANI yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1997, dapat

dibaca dalam Anggaran Dasarnya. Pada Pasal 2 Anggaran

Dasar BANI dijelaskan bahwa BANI didirikan untuk

memenuhi kebutuhan para pengusaha Indonesia yang ingin

30 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 67-68.
31 Ngatino, Op. Cit., hal. 12-13.
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menyelesaikan persengketaan dengan teman pengusaha

lainnya melalui arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 1

ayat (1) BANI dijelaskan pula bahwa BANI didirikan

dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan perselisihan

dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di

bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri

dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun

internasional.32

Dari ketentuan Anggaran Dasar BANI dimaksud,

meskipun BANI merupakan Arbitrase Institusional yang

bersifat nasional, hal tersebut tidak mengurangi

kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa

perdata yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan

warga negara asing atau antara warga negara Indonesia

dengan warga negara asing, dengan syarat bahwa hal

tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan mereka

dalam klausula arbitrase yang mereka perjanjikan dalam

pactum de compromittendo atau akta kompromis.33

32 Ibid.
33 Ibid.
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IV. PELAKSANAAN ARBITRASE DI INDONESIA

A. Perkembangan Arbitrase Di Indonesia

Pertimbangan utama untuk melakukan investasi

adalah adanya jaminan kepastian hukum yang memadai

untuk menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui

arbitrase terhadap kerugian-kerugian yang mungkin

terjadi sebagai akibat dari investasi tersebut.

Investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk

melepaskan diri dari peradilan negara berkembang karena

merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan

dengan system hukum negaranya sendiri. Selain itu

muncul keragu-raguan bahwa peradilan setempat akan

bersikap tidak obyektif. Dalam memeriksa perkara yang

melibatkan unsur asing, dan sebagai alasan ketiga pihak

pihak asing juga ragu apakah peradilan setempat akan

ada kemampuan untuk memeriksa perkara transaksi bisnis

internasional dan alih teknologi yang begitu rumit.

1. Konvensi New York 1958

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi

New York 1958, maka investor asing telah mendapat

jaminan dan perlindungan kepastian hukum bahwa
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putusan arbitrase yang telah diperolehnya di luar

negeri dapat dilaksanakan terhadap debitur yang

asetnya berada di Indonesia.34

Setidaknya perlindungan kepastian hukum dalam

arti dapat tidaknya putusan arbitrase yang telah

diputuskan di luar negeri mendapat pengakuan dan

pelaksanaan di Indonesia menjadi syarat mutlak

apabila ingin diciptakannya suatu suasana penanaman

modal asing yang menarik bagi investor asing.35

Namun perlindungan kepastian hukum ini belum

sepenuhnya dicapai karena sejak Indonesia menjadi

peserta Konvensi New York 1958, yaitu sejak 5

Agustus 1981 hingga kini pelaksanaan putusan

arbitrase asing di Indonesia masih mengalami

hambatan.36

Setelah berlakunya Keputusan Presiden No. 34

Tahun 1981 ternyata Konvensi New York 1958 masih

mengalami hambatan untuk dapat dilaksanakan karena

tidak disertai dengan implementing regulation.37

34 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 2-3.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.



27

Baru pada tanggal 1 Maret 1990, oleh Mahlamah

Agung dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 1990, yang walaupun tidak secara tegas

disebutkan status peraturan ini, namun dapat

disimpulkan bahwa peraturan ini adalah peraturan

pelaksana dari Kepres No. 34 Tahun 1981. Peraturan

Mahkamah Agung ini menentukan mengenai diperlukan

Exequatur dari Mahkamah Agung agar suatu putusan

arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.38

Ada beberapa alasan yang mendasari Indonesia

untuk turut serta pada Konvensi New York 1958,

yaitu:

1. Karena diundangkannya Undang-undang No. 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

2. Karena turut sertanya Indonesia pada

Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan

antara Negara dan Warga Negara Asing

mengenai Penanaman Modal Asing, yang

didukung dengan diundangkannya Undang-undang

No. 32 Tahun 1968.

38 Ibid.
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3. Karena sebagai anggota PBB Indonesia tidak

boleh terkucil dari perkembangan dan

pergaulan dunia internasional.

4. Karena negara-negara modern (termasuk

negara-negara ASEAN) juga sudah menjadi

peserta Konvensi New York 1958 ini.39

2. Konvensi ICSID

Dalam suasana mendorong dan membina Penanaman

Modal Asing di Indonesia, pemerintah telah

menganggap perlu untuk turut menandatangani

“Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara

Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman

Modal” (Convention on the Settlement of Investment

Disputes between States and Nationals of other

States).40

Pembinaan Penanaman Modal dan diusahakannya

agar tercapai suatu iklim yang baik bagi penanaman

modal dari luar negeri adalah sesuai dengan

39 Ibid., hal. 44-45.
40 Gautama, Sudargo, Indonesia Dan Konvensi-konvensi ….., Op.

Cit., hal. 265.
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Ketetapan MPRS No. XII/MPRS 1966 dan No. XXII/MPRS

1966.41

Konvensi tentang penyelesaian perselisihan

mengenai investasi ini telah diprakarsai oleh Bank

Dunia yaitu International Bank for Reconstruction

and Development (IBRD). Sebagai anggota Bank Dunia,

Indonesia memenuhi syarat untuk ikut serta dalam

Konvensi tersebut. Maka pada tanggal 16 Februari

1966, jadi tidak lama sebalum diundangkannya

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tantang Penanaman

Modal Asing, telah diwujudkan pernyataan tersebut.42

Pada tanggal 29 Juni 1968, Pemerintah

Indonesia telah menetapkan suatu Undang-undang

tentang persetujuan atas Konvensi tentang

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga

Negara Asing mengenai Penanaman Modal yang

diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 32 Tahun

1968.43

Melalui Undang-undang ini, keinginan investor

asing seperti tersebut di atas telah terpenuhi

41 Ibid., hal. 266.
42 Ibid.
43 Ibid.
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karena yang bersangkutan dapat melepaskan diri dari

kekuasaan dan pengaruh pengadilan lokal untuk

beracara di luar negeri di hadapan ICSID, yang

merupakan suatu arbitrase internasional.44

Melalui Konvensi ini, oleh Bank Dunia

disediakan, apa yang dinamakan suatu International

Center for the Settlement of Investment Disputes

(ICSID) yang berkedudukan di kantor pusat World

Bank, Washington.45

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Dalam prakteknya, walaupun dengan sudah adanya

Kepres No. 34 Tahun 1981, peradilan-peradilan di

Indonesia masih belum dapat menerima permohonan

pelaksanaan putusan arbitrase asing terhadap pihak-

pihak yang telah dikalahkan dan berdomisili di

Indonesia. Dan sudah diterangkan di atas Mahkamah

Agung berpendapat mengenai hal tersebut bahwa untuk

dapat dieksekusinya putusan arbitrase asing di

Indonesia diperlukan adanya peraturan pelaksanaan.

44 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 12.
45 Gautama, Sudargo, Indonesia Dan Konvensi-konvensi ….., Op.

Cit., hal. 267.
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Semestinya ketidakseragaman dalam cara

pendekatan pelaksanaan putusan arbitrase asing di

Indonesia tidak perlu terjadi, karena dalam

Konvensi New York 1958 itu sendiri sudah jelas

dinyatakan cara-cara pelaksanaan ini, yaitu

pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan

putusan arbitrase yang dikeluarkan di dalam wilayah

Indonesia sendiri. Jadi putusan arbitrase tersebut

harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.46

Dan yang menjadi masalah sekarang, berdasarkan

Pasal 436 RV setiap putusan asing baik dari

pengadilan maupun dari arbitrase yang ditetapkan di

luar negara apabila hendak dilaksanakan di

Indonesia, harus diperiksa ulang sebagai perkara

baru.47

Agar putusan luar negeri dapat dilaksanakan di

Indonesia diperlukan adanya perjanjian

internasional antara Indonesia dengan negara lain,

yang menyatakan tempat putusan tersebut diambil,

46 Gautama, Sudargo, Perkembangan Arbitrase Dagang ….., Op. Cit.,
hal. 19.

47 Louise Tuegeh Longdong, Tineke, Op. Cit., hal. 187.
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untuk menyatakan secara resiprositas bahwa putusan

dapat dilaksanakan dalam wilayah masing-masing

seperti merupakan suatu putusan domestik.48

Namun hingga kini belum ada perjanjian

eksekusi yang telah dimaksud, sehingga tanpa adanya

perjanjian demikian maka putusan asing tidak dapat

dilaksanakan di Indonesia.49 Oleh karena itu

diperlukan adanya suatu bentuk peraturan perundang-

undangan tentang arbitrase di Indonesia, dan

akhirnya Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-

undang No. 1 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

B. Landasan Hukum Arbitrase Indonesia

Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sejak tanggal 12 Agustus 1999, maka sesuai dengan Pasal

81 Undang-undang tersebut ketentuan mengenai arbitrase

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan

Pasal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement of de

Rechtsvodering (RV), Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377

48 Ibid., hal 188.
49 Ibid.
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Reglement Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene

Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941:44) serta

Pasal 705 Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan

Madura (Rechtsreglement Buitengewesten (RBG),

Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian sebagai pedoman aturan umum

penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia

tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999.50

C. Praktek Arbitrase Di Indonesia

1. Kesulitan Dalam Menyusun Perjanjian Arbitrase Transaksi Bisnis
Internasional

Yang diperlukan dalam menyusun Perjanjian

Arbitrase Transaksi Bisnis Internasional adala

kecermatan dalam merumuskan klausula arbitrase,

karena kalusul arbitrase inilah yang menjadi dasar

wewenang suatu lembaga arbitrase untuk memutuskan

penyelesaian sengketa yang terjadi. Perumusan ini

apabila tidak dilakukan secara cermat dan dengan

tidak didampingi oleh praktisi hukum yang kompeten

di bidangnya, maka akibatnya adalah waktu dan biaya

50 Ngatino, Op. Cit., hal. 1.



34

yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa ini

akan lebih lama dan lebih mahal dari pada

pengadilan biasa pada umumnya.

Sebagai contoh kasus adalah yang terjadi

antara PT. Dharma Niaga vs. perusahaan dari

Amerika, ketika terjadi sengketa, yang menjadi

sumber kesulian adalah kata “Badan Arbitrase” yang

tercantum dalam perjanjian yang mengikat kedua

belah pihak, di mana Badan Arbitrase ini akan

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam

penafsiran PT. Dharma Niaga badan arbitrase yang

dimaksud adalah BANI, sedangkan oleh pihak Tunisia

ditafsirkan berbeda dan mereka beranggapan yang

dimaksud di sini adalah bukan BANI. Dan seterusnya

perjalanan sengketa ini berlarut-larut hanya

mempersoalkan interpretasi dari “Badan Arbitrase”

tersebut, pihak Amerika meminta bantuan District

Court di New York yang menginterpretasikan sebagai

arbitrase di luar Indonesia termasuk Amerika, dan

pihak Indonesia meminta bantuan Pengadilan Negeri
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Jakarta Pusat yang menentukan dimaksud sebagai

BANI.51

2. Beberapa Masalah Praktis Arbitrase Internasional di Indonesia

a. Apakah Arbitrase Lebih Cepat?

Yang dirasakan dalam prakteknya, seringkali

penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak

secepat yang diperkirakan para praktisi hukum

dan pengusaha yang memilih jalur penyelesaian

sengketa transaksi bisnis tersebut. Memang,

proses arbitrase terhadap suatu sengketa

berjalan dengan cepat karena adanya arbitration

clause yang mengikat para pihak bahwa putusan

suatu arbitrase akan berlaku secara final and

binding, yaitu hanya satu kali berperkara di

hadapan dewan arbitrase sengketa yang

bersangkutan, yang akan memutuskan sengketa ini

secara instansi pertama dan terakhir. Akan

tetapi, atas putusan arbitrase ini masih mungkin

untuk dilakukan banding apabila para pihak dalam

51 Ibid., hal. 26.



36

perjanjian arbitrase mereka tidak membatasi

banding yang akan dilakukan. Dalam ketentuan

Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia Lembaran

Negara N0. 50 Tahun 1950 diatur mengenai

arbitrase dapat dibanding apabila menyangkut

suatu perkara yang tidak kurang dari RP.

25.000,-. Walaupun undang-undang ini sudah tidak

berlaku lagi, akan tetapi selama belum ada

peraturan perundang-undangan pengganti maka

prosedur banding terhadap putusan arbitrase ini

masih berlaku.52

Apabila diajukan banding atas putusan

arbitrase tertentu, maka prosedur penyelesaian

sengketa yang terjadi tidak akan secepat yang

dibayangkan, sebab bukannya tidak mungkin waktu

yang dibutuhkan akan sama dengan proses

pengadilan umum.

52 Gautama, Sudargo, Perkembangan Arbitrase Dagang ….., Op. Cit.,
hal. 28.
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b. Apakah Arbitrase Lebih Murah?

Tentu saja dengan adanya kemungkinan

lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sengketa

arbitrase untuk diselesaikan atau bahkan dapat

memakan waktu yang sama seperti pengadilan pada

umumnya, maka biaya yang dibutuhkan juga tidak

akan semurah yang diperkirakan para praktisi

hukum dan pengusaha yang bersengketa.

Praktek menunjukkan bahwa seringkali justru

penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini

mahal, sudah terkenal keluhan para praktisi

hukum yang berkecimpung dan beracara di ICC

Paris memakan biaya yang besar. Dapat diambil

sebuah contoh kasus yaitu antara Kopelapip vs.

Fokker (Belanda), ketika terjadi sengketa dan

pihak Belanda membawa sengketa tersebut kepada

arbitrase ICC Paris dan para pihak yang

menghendaki arbitrase harus menyetorkan sejumlah

uang yang untuk ukuran saat itu besar sekali.

Kemudian pihak Indonesia mengambil keputusan

untuk tidak turut serta menyetorkan sebagian

dari biaya tersebut mengingat jumlahnya yang
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besar, dan karena pihak Belanda yang harus

menanggung seluruh schedule of costs yang sangat

besar tersebut maka pihak Belanda tidak

melanjutkan keinginannya tersebut.53

Memang dalam hal arbitrase ini  ada yang

janggal, yaitu para pihak yang menghendaki

arbitrase seolah-olah menyewa hakim partikelir,

di mana para hakim partikelir ini merupakan

orang-orang yang memiliki fungsi sosial dan

terpandang di lingkungannya, sehingga fasilitas

yang di butuhkannya harus yang utama yang tentu

saja berbiaya yang tidak murah kalau tidak bias

dikatakan mahal. Hal ini tentu saja berbeda

dengan pengadilan umum biasa di mana para

hakimnya digaji oleh pemerintah.54

c. Kondisi Riil 55

Dalam pikiran masyarakat awam, pengadilan

adalah satu-satunyasarana untuk menyelesaikan

sengketa. Tidak banyak yang tahu bahwa mereka

53 Ngatino, Op. Cit., hal. 36.
54 Ibid.
55 www.hukumonline.com, 13 Januari 2003.



39

sebenarnya bisa memilih alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase

untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis.

Arbitrase –dalam teori- diyakini sebagai jalur

cepat dan kredibel. Selain itu, kerahasiaan para

pihak yang bersengketa terjamin.

Sayangnya, jalur arbitrase kerap dinodai

oleh pihak-pihak yang beritikad buruk, terutama

oleh pihak yang kalah. Mereka yang kalah kerap

meminta pengadilan untuk campur tangan, terutama

saat eksekusi. Pdahal, arbitrase ideal harus

dibebaskan dari anasir pengadilan.

Pengadilan pun tidak jarang menganggap

arbitrase sebagai saingan dibanding mitra.

Pengadilan bukannya bersyukur bila dalam suatu

perkara terdapat klausula arbitrase, melainkan

justru ikut campur memeriksa dan memutuskan

perkara tersebut.

Dalam konteks lain, pengadilan bahkan

sampai membatalkan suatu putusan arbitrase.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

dibenarkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan
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untuk membatalkan putusan arbitrase. Akan

tetapi, alasan pembatalannya juga dibatasai

secara limitatif dan ada prosedur tertentu yang

harus dipenuhi oleh pengadilan.

Menurut pandangan Prijatna Abdurrasyid,

Ketua BANI, salah satu penyebab mudahnya

pengadilan membatalkan putusan arbitrase karena

ketidak-mengertian hakim terhadap arbitrase itu

sendiri. Beliau sampai terheran-heran melihat

pengadilan dan pengacara justru senang bila

perkara berbelit-belit dan menumpuk.

Padahal, bila sengketa cepat selesai, tentu

saja kedua belah pihak dapat segera mulai

berbisnis lagi. Untuk itu, Prijatna menjamin

bahwa menyelesaiakan sengketa melalui arbitrase

“relatif” lebih murah. Pasalnya, waktu yang

digunakan untuk memeriksa perkara arbitrase

maksimal 6 bulan dan putusannya bersifat final

and binding.

Sehubungan dengan arbitrase identik dengan

biaya tinggi Prijatna menyatakan hal tersebut

relatif. Karena dalam waktu 6 bulan harus sudah
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putus, berarti mereka dapat menghemat waktu dan

yang paling penting mereka dapat meneruskan

bisnisnya lagi. Kalau mereka berperkara, tidak

dapat menghasilkan uang lagi. Lagi pula yang

sering dipermasalahkan oleh para pihak justru

karena biaya arbitrase murah, sementara biaya

pengacara mahal.

Dengan demikian lembaga arbitrase memiliki

peran yang strategis untuk mengurangi tumpukan

perkara di pengadilan, sekaligus meminimalkan

efek samping yang timbul bila orang berperkara.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mendorong perkembangan investasi asing di

Indonesia, permasalahan kepastian hukum merupakan suatu

keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu

pemerintah Indonesia harus mempersiapkan perangkat

hukum dan aparatnya yang dapat menjawab tantangan

globalisasi.
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Dalam prakteknya investasi asing akan selalu

melakukan transaksi bisnis internasional, di mana untuk

pengaturan transaksi bisnis internasional mana

dibutuhkan suatu bentuk perjanjian yang bertujuan untuk

melindungi kedua belah pihak apabila terjadi sengketa

berkenaan dengan transaksi bisnis internasional

tersebut.

Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan

pelanggaran isi suatu perjanjian transaksi bisnis

internasional yang dibuat, maka ada dua pilihan solusi

hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui pengadilan dan

arbitrase.

Dalam perkembangannya, penggunaan arbitrase

sebagai jalur penyelesaian sengketa transaksi bisnis

internasional semakin banyak, ini dikarenakan adanya

asumsi segenap praktisi hukum dan para pengusaha pelaku

bisnis yang beranggapan bahwa arbitrase merupakan jalur

penyelesaian sengketa yang cepat dan murah.

Berkembangnya penggunaan arbitrase sebagai jalur

penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional,

menuntut Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi

perkembangan yang terjadi dengan mempersiapkan
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perangkat hukum dan aparat yang kompeten di bidang

arbitrase.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah turut

serta dalam beberapa konvensi internasional di bidang

arbitrase, yaitu Konvensi New York 1958 dan Konvensi

ICSID. Dan untuk mempermudah penerapan ketentuan-

ketentuan konvensi tersebut Pemerintah Indonesia telah

mempersiapkan perangkat hukum di bidang arbitrase dan

terakhir dengan dibuatnya Undang-undang No. 1 Tahun

1999.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah

membentuk BANI sebagai lembaga arbitrase permanen yang

menangani sengketa arbitrase secara umum untuk wilayah

Indonesia, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk

menangani sengketa transaksi bisnis internasional

apabila para pihak berkehendak untuk mempergunakan BANI

sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan

sengketa transaksi bisnis internasional yang terjadi.

Semua upaya pemerintah Indonesia itu, tentu saja

ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum agar

tercipta kondisi yang kondusif bagi perkembangan

investasi asing di Indonesia.
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Sekalipun begitu banyaknya upaya Pemerintah

Indonesia dan lembaga internasional di bidang arbitrase

dalam mempopulerkan arbitrase, tetap saja ada kendala

yang menghadang, baik di tingkat nasional maupun

tingkat internasional.

Di tingkat internasional para pihak yang memilih

arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa di luar

pengadilan terbentur pada kenyataan bahwa biaya yang

dibutuhkan untuk menunjuk lembaga arbitrase

internasional sebagai yang berwenang untuk memutuskan

sengketa transaksi bisnis internasional yang terjadi.

Sedangkan di tingkat nasional, kendala yang dihadapi

adalah permasalahan eksekusi putusan arbitrase asing di

Indonesia yang terbentur pada peraturan domestik

Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

konvensi internasional yang telah Indonesia ikuti.

B. Saran

Sebagai akhir dari paper ini penulis akan

memberikan saran sebagai hasil analisa dari

permasalahan yang ada, saran ini dimaksudkan untuk

dijadikan sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan
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arbitrase di Indonesia, saran penulis adalah sebagai

berikut:

1. Simplifikasi peraturan perundang-undangan di

bidang arbitrase, agar tidak tumpang tindih

terutama dalam hal eksekusi putusan arbitrase

asing di Indonesia, sehingga para pelaku

arbitrase memperoleh kepastian hukum dan dalam

waktu yang tidak lama.

2. Mempersiapkan aparat arbitrase yang kompeten di

bidangnya.

3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia di bidang

arbitrase, khususnya praktisi hukum yang mampu

membuat perjanjian transaksi bisnis

internasional, terutama dalam merumuskan

klausula arbitrase dalam perjanjian, agar para

pihak tidak terjebak dalam sengketa yang

berlarut-larut disebabkan klausula arbitrase

yang kurang spesifik.

4. Memberikan wewenang penuh kepada BANI sebagai

satu-satunya lembaga arbitrase permanen yang ada

di Indonesia untuk memberikan putusan yang final
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and binding atas suatu sengketa arbitrase yang

terjadi.

5. Menyederhanakan prosedur arbitrase, khususnya

prosedur BANI, agar anggapan bahwa arbitrase

merupakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat

dan murah terbukti, sehingga penggunaan

arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa

terus berkembang ke arah yang lebih baik.

6. Mensosialisasikan arbitrase kepada seluruh

masyarakat termasuk aparat dan praktisi hukum

mengenai manfaat yang sebenarnya dari arbitrase.

Dengan demikian pilihan penyelesaian perkara,

khususnya perkara-perkara bisnis, dapat

dilakukan melalui arbitrase, sehingga penumpukan

perkara di pengadilan berkurang dan tidak

terjadi lagi di masa yang akan datang.


