
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  

 

 

A. Penyelesaian Sengketa Bisnis 

 Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan 

bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan 

terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak 

yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar 

maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu, terjadinya sengketa 

bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik 

ke depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat 

dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-

undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau 

kerugian pada salah satu pihak.1 

Permasalahan penyelesaian sengketa tetap merupakan 

salah satu segi yang sangat penting dalam transaksi bisnis dalam 

setiap waktu. Dengan beragam sengketa yang dihadapi terutama 

pada abad 21 dimana sengketa semakin luas dan memiliki banyak 

corak    sengketa.    Sengketa     yang   terjadi   dapat berupa sengketa  

                                       
1 Sanusi Bintang, Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.113. 
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internal antara para pihak yang mengadakan kesepakatan karena 

salah satu pihak memutus perjanjian secara sepihak (breach of 

contract). Atau salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban (default) 

dalam usaha patungan atau pinjaman modal, alih teknologi dan 

sebagainya. Begitu juga sengketa intern antara buruh dan majikan 

berkenaan dengan pengusaha. Ataupun sengketa yang bercorak 

eksternal yang datang dari pihak ketiga, berupa tuntutan 

pertanggungjawaban produksi (product liability) atau perlindungan 

konsumen (consumer protection atas alasan cacat barang produksi 

(product defect) atau barang produksi. Bisa juga berbentuk tuntutan 

perbuatan melawan hukum yang diajukan sekelompok rakyat 

dalam bentuk Class Action atas pencemaran air dan udara yang 

ditimbulkan pabrik di sekitar lingkungan mereka.2 

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu 

antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak 

yang mempunyai pendirian/ pendapat yang berbeda dapat 

beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan 

mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal 

ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang 

tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil  

 

 

                                       
2 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan 

Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997),  hlm.167. 
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kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang 

ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.3 

Achmad Ali mendefinisikan: 

”Konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak 

yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari 

masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan 

satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-

masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan 

secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.”4 

 
 Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari 

konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk 

menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Harry C.Bredemeier yang dikutip oleh Achmad 

Ali dalam bukunya ”Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap 

Pengadilan”:5 

”The function of the law is the orderly resolution of conflicts. 
As this implies, ’the law’(the clearest model of which I shall 
take to be the court system) is brought into operation after 
there has been a conflict. Someone claims that his interests 
have been violated by someone else. The court’s task is to 
render a decision that will prevent the conflict – and all 
potential conflicts like it – from disrupting productive 
cooperation…” 

                                       
3 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek 

Hukum), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.34. 
4 Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, 

(Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm.64. 
5 Ibid,hlm.59. 



 

4 
 

  

 

 

 

 

Perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat 

terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai 

objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu 

pelaksanaan perjanjian. Namun demikian timbulnya bentuk-bentuk 

konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, 

yaitu:6 

1. Konflik data (Data conflicts) 

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (lack of 

information), kesalahan informasi (misinformation), adanya 

perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap 

data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. 

Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu 

persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar 

tercapainya kesepakatan yang baik. 

2. Konflik Kepentingan (Interest conflicts) 

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki 

kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan 

mengadakan kerjasama, timbulnya konflik kepentingan dapat 

terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing; 

b. Adanya kepentingan substansi dari para pihak; 

c. Adanya kepentingan prosedural; 

                                       
6 Joni emerzon, Hukum Bisnis Indonesia, (Palembang: Kajian Hukum dan 

Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002), hlm.503-505. 
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d. Adanya kepentingan psikologi. 

Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan, 

karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa 

adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa 

persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak 

menghasilkan hal yang baik. 

3. Konflik Hubungan (Relationship conflict) 

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya 

emosional yang kuat (srong emotions), adanya kesalahan 

persepsi, miskin komunikasi (poor communication), atau 

kesalahan komunikasi (miscommunication), dan tingkah laku 

negatif yang berulang-ulang (repetitive negative behavior). Para 

pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol 

emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi 

perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian 

perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan 

tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang. 

4. Konflik Struktur (Structural conflict) 

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola 

merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, 

kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, 

adanya    kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak  
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sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja 

sama, serta waktu yang sedikit.  

5. Konflik Nilai (Value conflict) 

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan 

kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan 

pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri 

tanpa memperhatikan penilaian orang lain. 

Menurut Roy J.Lewicki dkk. dalam bukunya yang berjudul 

”Negotiation” yang dikutip oleh Joni Emerzon mengatakan ada 

empat tingkatan konflik, yaitu:7 

1. Intrapersonal or Intrappsychic Conflict 

Konflik ini terjadi dalam diri individu tersebut. Sumber-sumber 

konflik dapat meliputi adanya pendapat, pikiran, emosi, 

penilaian, prediposisi sesuatu. 

2. Interpersonal Conflict 

Konflik antara individu, konflik ini terjadi antara majikan 

dengan karyawan, suami istri, saudara kandung atau kawan 

sekamar adalah semua interpersonal conflict. 

3. Intragroup Conflict 

Konflik terjadi dalam kelompok kecil di antara tim dan anggota 

panitia dengan keluarga, kelas, kelompok-kelompok 

persaudaraan dan perkumpulan mahasiswa. 

                                       
7 Roy J.Lewwicki dkk, Negotiation, Boston:  The McGraw-Hill Company, 

1999, hlm.12-17; Joni Emerzon, Op.Cit, hlm.505-506. 
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4. Intergrour Conflict 

Yaitu antar group, seperti antara serikat-serikat kerja dengan 

pengelola, perseteruan keluarga, kelompok masyarakat dengan 

pemerintah yang berkuasa. 

Menurut Bredemeier, fungsi hukum adalah menertibkan 

pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung hukum baru 

berfungsi setelah ada konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim 

bahwa kepentingan-kepentingannya telah diganggu oleh orang lain. 

Sering dikemukakan bahwa pembicaraan tentang hukum barulah 

dimulai apabila terjadi suatu konflik antara dua pihak yang 

kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. 

 Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan 

melalui suatu badan  pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan 

bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan 

pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar 

ditembusi oleh para justitiabelen (pencari keadilan), khususnya jika 

pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa 

yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu 

alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar 

badan pengadilan. 8 

 Sudah lama muncul kritik terhadap badan pengadilan 

dimana   proses   penyelesaian   sengketa  dianggap tidak efektif dan  

                                       
8  Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era 

Global, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.311. 
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efisien. Kritik terhadap lembaga peradilan tidak hanya terjadi di 

Indonesia tetapi hampir di semua negara. Misalnya di negara 

Jepang, masyarakat Jepang menganggap sistem penyelesaian 

sengketa melalui peradilan sangat menjemukan. Contohnya dalam 

surat kabar Jepang ”The Daily Youmiuri” pada tanggal 28 Oktober 

1994 yang dikutip oleh M.Yahya Harahap. Kasusnya menyangkut 

sengketa NAGARA RIVER FLOOD. Sebanyak 1491 warga, menuntut 

ganti rugi kepada pemerintah. Tuntutan didasarkan, kerugian yang 

mereka alami atas bobolnya tanggul sungai sehingga terjadi banjir 

yang menimbulkan bencana terhadap penduduk yang bertepat 

tinggal di sepanjang aliran sungai. Gugatan diajukan pada tahun 

1976, namun proses penyelesaian sampai tingkat kasasi, baru 

diputus Mahkamah Agung Jepang pada bulan Oktober 1994. Hal ini 

berarti penyelesaian perkara tersebut memakan waktu sampai 17 

tahun.9 

 Menurut American Law Institute – American Bar 

Association (ALI – ABA) yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid 

sampai dengan 1994 jumlah sengketa pidana yang masuk di Federal 

District Courts di USA kurang lebih 250.000 dan sengketa perdata 

kurang lebih 1.000.000 masuk di State Courts. Menelan biaya 

sekitar US$300.000.000.000 (tiga ratus milyar US$) per-tahunnya 

dimana      sebesar    US$ 80.000.000.000 (delapan puluh milyarUS$)  

                                       
9 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.153. 
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untuk biaya litigasi sipil. Waktu yang diperlukan untuk 

penyelesaian mencapai kurang lebih 6 tahun di pengadilan pertama 

dan sekitar 3 sampai 4 tahun untuk memperoleh putusan akhir 

melaui apel dam kasasi. Waktu tunggu sampai perkara mulai 

disidangkan di pengadilan rata-rata 3 tahun.10 

Penyelesaian sengketa melalui  litigasi atau pengadilan 

berjalan dijalur yang lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit. 

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang 

tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara-

negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari 

keadilan, terutama dari kelompok ekonomi jauh lebih gencar. 

Kalangan ekonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya 

perekonomian nasional diakibatkan oleh mahalnya biaya peradilan 

Tony Mc.Adam dalam tulisannya mengemukakan bahwa: 

”law has become a very big American business and that 

litigation cost may be doing damage to nation’s company.”11 

 Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan 

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang 

dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin 

mencari   cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa  

 

                                       
10 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

(Jakarta : Fikahati Aneska dan BANI, 2002), hlm.10. 
11 Tony Mc Adams, Law Bussiness Society, 3rd Edition (Boston: Irwin, 

1992), hlm.195. 
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di luar badan-badan pengadilan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa.12 

 Kritik umum yang dilontarkan terhadap lembaga peradilan 

diantaranya adalah sebagai berikut:13 

1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat. 

Kritik atas lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi 

merupakan kenyataan yang umum terjadi di seluruh 

pelosok dunia. Di Jepang penyelesaian perkara rata-rata 

memakan waktu 10-15 tahun, sedangkan di Korea Selatan 

rata-rata antara 5-7 tahun. Hal itu merupakan kenyataan 

yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Penyelesaian 

perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi rata-rata 

memakan waktu antara 7 hingga 12 tahun. Kelambatan itu 

sulit dihindari sebab semua perkara, diajukan banding dan 

kasasi, bahkan hingga sampai peninjauan kembali. 

2) Biaya berperkara mahal 

Kerisauan tentang besarnya biaya berperkara melalui 

peradilan, terdapat dimana-mana. Di Korea Selatan 

misalnya, meskipun proses penyelesaian perkara relatif 

cepat antara 5 – 7 tahun, tetapi tetap mengeruk biaya yang 

mahal. Pihak yang berperkara dibebani biaya resmi 

peradilan    ditambah    dengan    upah  pengacara yang tidak  

                                       
12 Munir Fuady, Op.Cit,hlm.33. 
13 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm154-158. 
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sedikit. Terdapat suatu ungkapan yang dikemukakan 

pepatah Cina antara lain: ”Going to the law is losing cow for 

sake of a cat”, maksudnya seseorang yang berperkara, akan 

kehilangan seekor lembu, hanya untuk memperkarakan 

seekor kucing, kucing lepas dari tangan dan lembu pun 

sudah hilang untuk menebus kucing tersebut. 

3) Peradilan pada umumnya tidak responsif 

Selain daripada penyelesaian perkara melalui proses litigasi 

memakan waktu lama, dan harus pula mengeluarkan biaya 

yang mahal, peradilan pada umumnya dianggap kurang 

responsif karena sering mengabaikan kepentingan 

masyarakat banyak dan kurang tanggap terhadap 

kepentingan umum. 

4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 

Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak 

yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Hal ini 

dikarenakan putusan pengadilan tidak bersifat problem 

solving di antara pihak yang bersengketa, tetapi 

menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (the 

winner) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak 

yang kalah (the losser). Dan selanjutnya, dalam posisi ada 

pihak    yang   menang   dan   kalah,   bukan   kedamaian   dan  
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ketentraman yang timbul, tetapi pada diri yang kalah timbul 

dendam dan kebencian. 

 Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai 

beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal 

dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute 

Resolution (ADR).  Di Amerika dan di Australia hampir 90 persen 

sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan 

usahawan. Demikian juga di Indonesia penyelesaian sengketa 

melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan 

usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit.14 

Gary Goodpaster dalam ”Tinjauan terhadap penyelesaian 

Sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia mengatakan:15 

”Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk 

memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau 

untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang 

dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki 

konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa 

maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena 

adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk 

menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu 

mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi 

mereka.”  

 
  

                                       
14 Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Op.Cit., hlm.494. 
15 Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2000), hlm.3.  
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Hal ini berarti dalam penyelesaian suatu konflik terdapat 

berbagai cara yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun 

masyarakat. Setiap penyelesaian sengketa mempunyai konsekuensi 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam suatu proses 

penyelesaian sengketa harus diperhatikan juga kebiasaan 

masyarakat setempat sehingga diperoleh suatu penyelesaian 

sengketa yang tepat . 

  

B. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(Alternative Dispute Resolution) 

 Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu 

istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa 

Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah 

diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti 

Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara 

kooperatif. 

 ADR sering diartikan  sebagai alternative to litigation dan 

alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua 

pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila 

pengertian pertama yang menjadi acuan (alternative to litigation), 

seluruh     mekanisme    penyelesaian    sengketa   di luar pengadilan,  
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termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di 

luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari pengertian ADR 

sebagai alternative to adjudication dapat meliputi mekanisme 

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif 

seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dilihat dari 

perkembangan ADR di Amerika Serikat, maka ADR yang dimaksud 

adalah ADR sebagai alternative to adjudication. Hal ini disebabkan 

keluaran (outcome) adjudication baik pengadilan maupun arbitrase 

cenderung meghasilkan ”win-lose”, bukan ”win-win”, sehingga 

solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa 

(mutual acceptable solution) sangat kecil tercapai.16 

 Istilah ADR memberi kesan bahwa pengembangan 

mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat 

dilakukan di luar pengadilan (out court), sedangkan saat ini 

dibutuhkan juga dalam pengadilan (cort annexed atau court 

connected). Beragam pengertian ADR dilandasi oleh pertimbangan 

psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap penyelesaian 

melalui ADR dari pihak pengadilan. ADR seolah-olah merupakan 

jawaban kegagalan pengadilan memberikan akses keadilan bagi 

masyarakat sehingga pemasyarakatan istilah ini mengundang rasa 

tidak aman kecemburuan bagi insan pengadilan.17 

 

                                       
16 Suyud Margono, Op.Cit, hlm.36. 
17 Ibid. 
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Altschul yang dikutip oleh H.Priyatna Abdurrasyid dalam 

bukunya ”Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” 

mengatakan bahwa ADR ialah ”a trial of a case before a private 

tribunal agreed to by the parties so as to save  legal costs, avoid 

publicity, and avoid lengthy trial delays”. Altschul mengatakan 

bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu pemeriksaan 

sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak 

dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas 

dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele, sedangkan Phillp 

D.Bostwick (going private with the juficial system: 1995) 

mengatakan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah:” 

Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (A 

set of practices and legal techniques that aim):18 

a) Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi 

keuntungan para pihak (To permit legal dispute to be 

resolved outside the courts for the benefit of all disputants) 

b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran 

waktu yang biasa terjadi (To reduce the cost of 

conventional litigation and the delay to which it is 

ordinarily subjected). 

 

 

                                       
18 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hlm.15. 
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c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya 

diajukan ke pengadilan (To prevent legal disputes that 

would otherwise likely be brought to the courts)”. 

Jacqueline M.Noan-Haley yang dikutip oleh Joni Emirzon 

dalam bukunya “Hukum bisnis Indonesia menjelaskan bahwa ADR 

“is umbrella term which refers generally to alternatives to court 

adjudication of dispute such an negotiation, mediation, arbitration, 

mini trial and summary jury trial”.19 Di sini Jacqueline M.Nolan – 

Haley menekankan bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu 

sebagai istilah protektif yang merujuk secara umum kepada 

alternatif-alternatif ajudikasi pengadilan atas konflik, tanpa 

menyinggung konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa 

alternatif. 

 Blacks Law Dictionary menjelaskan ADR adalah: 

Terms refers to procedures setting dispute by means other 

than litigation; e.g. by arbitration, mediation, mini-trial. Such 

procedures which are usually less costly and more expeditious, 

are increasingly being used in commercial and labor dispute, 

divorcee action, in resolving motor vehicle and medical 

malpractice tort claims, and in other dispute that would likely 

otherwise involve court litigation.20 

 
  
                                       

19 Jacqueline M.Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution In Arbitration  
Nushell, (ST.Paul, Minn: West Pblishing Co, 1992), hlm.1-2.  

20 Henry Campbell, Balck Law Dictioary, 6th  edition ( St.Paul :.Minn West 
publishing Co, 1990), hlm.78. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif 

Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai  lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsulasi, 

mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10). 

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ADR atau APS 

adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang 

bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan 

suatu sengketa yang terjadi atau melibatkan pihak ketiga yang 

netral.  

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai 

bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu 

atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan 

mencapai suatu penyelesaian final. Usaha ini ditempuh melalui 

proses yang sifatnya  informal dan sesuai bagi sengketa yang 

kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang 

disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat 

pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, 

teknis dan kompeks. Memahami sengketa secara tepat dengan 

memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu 

pihak    ketiga     yang    diminta    secara   netral/independen melalui  
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mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada 

penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu proses 

mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.21 

 

C.Sejarah Perkembangan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa 

 Penyelesaian sengketa alternatif sudah lama dikembangkan, 

baik di Barat seperti Amerika Serikat dan Norwegia22 maupun di 

Timur, sperti Jepang dan Cina, baik karena alasan-alasan praktis 

maupun kebudayaan. Penyelesaian sengketa melalui pegadilan di 

Barat dan di Timur mengandung kelemahan, yaitu memakan waktu 

yang lama dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat banding 

atau kasasi, memakan biaya yang tinggi dan merenggangkan 

hubungan pihak-pihak yang bersengketa. Di negara-negara 

berkembang, pengadilan adakalanya, dianggap perpanjangan 

tangan kekuaasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan 

dianggap tidak bersih, sehingga putusan-putusannya dianggap telah 

memihak yang mendatangkan ketidakadilan. 

 Sejarah perkembangan ADR pertama kali di Amerika 

Serikat,    sudah   mulai    mengembangkan   penyelesaian    sengketa  

                                       
21Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hlm.2. 
22 William Aubert, Law as a way of resolving conflicts : the case of a small 

industrial society,  dalam Laura Nader (ED), Law In Culture And Society, Chicago: 
Aldine Publishing Company, 1969), hlm.289-291; Erman Rajagukguk, Arbitrase 
Dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm.103. 
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alternatif sejak tahun 1960-an. 23 Hal ini dilatarbelakangi 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. Legislasi yang dilaksanakan 

pada tahun 1960 telah menjamin berbagai perlindungan individu 

dari hak-hak konsumen samapai hak sipil. Namun, perjuangan 

untuk mendapatkan hak-hak tersebut melalui sistem hukum 

menjadi beban rumit. Oleh karena itu orang mulai mencari alternaif 

terhadap adjudikasi 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 judisial baik secara sukarela (voluntarily) 

maupun tidak sukarela (involuntarily).24 

 Di Amerika Serikat, alternatif penyelesaian sengketa 

merupakan bidang yang paling berkembang, menerapkan berbagai 

macam proses yang dirancang untuk mendorong pihak yang 

berperkara untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif yang 

tersedia dan tidak hanya menyerahkannya kepada ajudikasi publik. 

Kebanyakan proses atau upaya ini diciptakan untuk mengurangi 

beban    perkara    pengadilan, namun    para   pihak yang berperkara   

                                       
23 Stephen B.Goldberg, Dispute Resolution, Negosiation, Mediation and 

Other Processes, (Boston-Toronto-London : Little Brown and Company, 1992), 
hlm.3-4. 

24 Jacqueline M.Nolan-Haley, Op.Cit, hlm.4. 
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kadang kala juga mencari cara yang menguntungkannya sehingga 

dapat menghindari hasil pemeriksaan yang merugikan.25 

 Thomas J.Harron mengemukakan bahwa :26 

Masyarakat Amerika sudah jemu mencari penyelesaian 

sengketa melalui litigasi (badan pengadilan). Mereka tidak 

puas atas sistem peradilan (dissatisfied with judicial system). 

Mengapa? Cara penyelesaian sengketa melekat pada sistem 

peradilan sangat bertele-tele (the delay inherent in a system) 

dengan cara-cara yang sangat merugikan, buang-buang 

waktu (waste of time), biaya mahal (very expensive), 

mempersalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah 

masa depan, membuat orang bermusuhan (enemy), 

melumpuhkan para pihak (pralyzes people). 

 
 Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa di AS cukup 

pesat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan juga 

lembaga peradilan formal. Penerapan alternatif penyelesaian 

sengketa telah dilakukan dalam sistem hukum para hakim sering 

meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk berpartisipasi dalam 

summary jury trial. Dalam sejumlah pengadilan, pihak-pihak 

dianjurkan untuk mencoba proses mediasi sebelum dibenarkan 

memajukan kasusnya ke peradilan.27 

                                       
25 Litigasi mempunyai banyak kelemahan sehingga diperlukan 

penyelesaian sengketa lain melalui alternative dispute resolution. 
26 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.186-187. 
27 Runtung, Disertasi, Disertasi Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian 

Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe 
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Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di AS telah 

meluas secara sangat signifikan. Pada tanggal 12 Februari 1980 

bertepatan dengan hari lahir Abraham Lincoln, Presiden Jimmy 

Charter menandatangani Dispute Resolution Act  sebagai landasan 

hukum bagi lembaga mediasi.28 Ungkapan yang dilontarkan oleh 

Abraham Lincoln pada tahun 1850 :29 

”Discourage litigation. Persuade your neighbours to 

compromise whenever you can. Point out then how the 

nominal winner is often a real losser-infus, expense, and waste 

of time”.  

Maksudnya adalah hindari berperkara di pengadilan. Bujuk 

tetanggamu berkompromi sedapat mungkin. Tunjukkan kepada 

mereka, bahwa hakikatnya pihak yang menang berperkara adalah 

pihak yang kalah. Mengapa? Karena untuk memperoleh kemenagan 

itu, dia harus mengorbankan biaya yang mahal dan buang waktu 

yang lama. 

Pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di AS 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:30 

1. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (court 

congestion).   Banyak    kasus    yang     diajukan    ke    pengadilan  

                                                                                     
dan Berastagi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), 
hlm.93. 

28 M.yahya Harahap, Op.Cit, hlm.189. 
29 Ibid., hlm.159-160. 
30 Stephen B.Goldberg et all, Op.Cit. hlm.10. 
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menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan 

memakan waktu. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi 

dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. 

2. Untuk meningkatkan keterlibatan otonomi masyarakat dalam 

proses penyelesaian sengketa. 

3. Untuk memperlancar serta memperluas akses ke keadilan 

(acces to justice). 

4. Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian 

sengketa yang menghasilkan kepuasan yang dapat diterima oleh 

dan memuaskan semua pihak (high level of acceptance). 

Di Jepang pada zaman Tokugawa, telah menerapkan 

konsiliasi (chotei) sebagai penyelesaian sengketa alternative. 

Selanjutnya dituangkan dalam bentuk Undang Konsiliasi Perdata 

atau “Minji Chotei Ho” pada tahun 1951.31 Di samping itu, baik Cina 

dan Jepang sejak lama mengenal mediasi juga sebagai penyelesaian 

sengketa alternatif. Hal ini sejalan dengan kultur masyarakat Cina 

tidak suka kepada pengadilan sebagai tempat penyelesaian 

sengketa. Di sini sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui 

mediator.32 

Alasan-alasan    kebudayaan, menyebabkan pula masyarakat 

cenderung     mengeyampingkan        pengadilan       sebagai    tempat  

                                       
31 Hodeo Tanakan,ed. The Japanese Legal System, (Tokyo: University of 

Tokyo Press, 1988), hlm.492. 
32 Erman Rajagukguk, Op.Cit., hlm.105.    
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penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Masyarakat 

Timur seperti Cina dan Jepang, secara tradisional tidak suka kepada 

pengadilan.33 Pengadilan dianggap sebagai tempat orang-orang 

“jahat”, yang tidak mematuhi hukum. Secara tradisonal, orang-orang 

Cina dan Jepang amat segan untuk membawa sengketa-sengketa 

perdata mereka ke depan pengadilan. 

Sebagaimana diketahui penyelesaian masalah melalui 

lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative 

Dispute Resolution) secara tak langsung sudah berkembang di 

Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan masyarakat Indonesia 

telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui 

musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan,dan demikian juga 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Selain itu sumber hukum tertulis lain yang mengatur Alternaif 

Penyelesaian Sengketa .34 

Bahwa di Indonesia, sebelum Perang Dunia II arbitrase 

sudah dikenal dan dijalankan dalam praktek dan terdapat 

pengaturannya dalam Reglement op de Rechtverordering tentang hal 

wasit, yaitu Pasal 631 s/d Pasal 650 RV. Mengapa soal perwasitan 

atau    arbitrase    pengaturannya    dalam   RV dan   tidak  dalam HIR  

                                       
33 Victor H.Li, Law Without Lawyers (A comparative View of Law In China 

And The United States), (Boulder, Colorado: West View Press, 1978), hlm.14. 
34 Joni Emerzon, Op.Cit, hlm.496-497.                                                                                               
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dikarenakan di zaman kolonial Belanda golongan masyarakat yang 

menggunakan lembaga arbitrase itu adalah golongan yang tunduk 

pada hukum Eropa atau Hukum Barat, yaitu golongan yang banyak 

menjalankan perusahaan dan perdagangan (Eropa dan Cina).35 

Sesuai dengan asas konkordansi pengaturan arbitrase merupakan 

bagian dari hukum formal yang terdapat dalam Pasal 377 HIR/705 

Rbg yang mengatakan “apabila orang Indonesia dan Timur asing 

menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah 

(arbitrase), maka mereka wajib menuruti peraturan Pengadilan 

perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.36 

Pada dasarnya keberadaan Alternatif Penyelesaian sengketa 

telah diakui sejak tahun 1970 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 

14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman), dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 

ini menyatakan, “ Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas 

dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap 

diperbolehkan”, selain itu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang ini juga 

menyatakan    “bahwa,   “ketentuan    dalam   ayat (1) tidak menutup  

 

                                       
35 R.Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan 

Peradilan, (Bandung: Alumni, 1980), hlm.29-30. 
36 Tan Kamello, Makalah Hukum Acara Arbitrase di Indonesia Menurut UU. 

No.30 Tahun 1999, disampaikan pada acara pendidikan Advokat di Fakultas Hukum 
Darma Agung, Medan 23 Juli 2005. 
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kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara 

perdamaian”. 

Kini undang-undang khusus yang mengatur tentang 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yakni Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hanya saja sangat disayangkan 

undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang 

bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali tentang 

arbitrase, karena Undang-Undang ini hanya mengatur keberadaan 

lembaga arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase, sedangkan lembaga lain tidak. 

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum 

tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara 

tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang 

timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut 

akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 

penyelesaian sengketa.  

Hal ini memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut  

juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 6 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan 

dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang 

bersengketa, di bawah titel “alternatif  penyelesaian sengketa”, yang  
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merupakan terjemahan dari Alternative dispute Resolution (ADR). 

Pengertian Alternative dispute Resolution (ADR) di sini, adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negotiasi, mediasi, konsiliasi, 

atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud 

Alternative dispute Resolution (ADR) dalam perspektif Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak 

dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di 

pengadilan.37  

Dalam masyarakat Indonesia alternatif penyelesaian 

sengketa bukan merupakan suatu fenomena asing, karena 

konsensus dan kompromi yang menjadi inti dari penyelesaian 

sengketa alternatif. Pengembangan alternatif penyelesaian sengketa 

sebagai model penyelesaian sengketa di Indonesia dan di Amerika 

mempunyai latar belakang historis yang berbeda. Alternatif 

penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan tradisi dari 

masyarakat Indonesia,   sedangkan alternatif penyelesaian sengketa   

  

 

                                       
37 Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau 

sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan sehingga diperlukan 
alternatif penyelesaian yang lain. 
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alternatif penyelesian sengketa yang sengaja didesain untuk 

menghindarkan penyelesaian  melalui pengadilan.38 

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR dalam 

masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia yang berjiwa kooperatif. Nilai kooperatif 

dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di 

Indonesia. Penyelesaian sengketa dengan ADR telah berkembang di 

Indonesia. Hal ini disebabkan tidak saja karena sesuai dengan nilai-

nilai budaya bangsa, akan tetapi ADR dilihat sebagai suatu peluang 

yang menguntungkan dari berbagai faktor, yaitu:39 

a. Faktor ekonomis. 

ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih 

ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. 

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas. 

ADR memiliki kemampuan untuk membahas agenda 

permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal 

ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan 

ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhannya. ADR memiliki potensi untuk 

menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit (polycentris) 

yang disebabkan oleh sustansi kasus dan sarat dengan 

persoalan-persoalan ilmiah (scientifically complicated). 

                                       
38 Runtung, Op.Cit., hlm.136. 
39 Bandingkan dengan Suyud Margono, Op.Cit., hlm.40-41. 
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c. Faktor Pembinaan Hubungan Baik. 

ADR yang mengandalkan  cara-cara penyelesaian kooperatif 

sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya 

pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah 

berlangsung maupun yang akan datang. 

Dalam Hukum Adat di Indonesia telah biasa dilakukan oleh 

warga pedesaan dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Hanya 

saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam 

hukum adat tersebut, seperti musyawarah untuk mufakat40, yang 

pada hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi dan 

Arbitrase. Misalnya kepala Desa atau Pemuka Adat setempat yang 

diminta atau ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul 

dalam masyarakat, baik perselisihan di bidang pertanahan, hutang 

piutang, perkawinan, warisan dan sebagainya. Penyelesaian 

masalah tersebut dilakukan dengan musyawarah yang ditengahi 

oleh Kepala Desa atau Pemuka Adat. Penyelesaian sengketa 

tersebut didasari oleh hukum adat setempat dan itikad baik para 

pihak dan penengah.41 

 

                                       
40 Ajaran musyawarah diartikan sebagai status tindakan seseorang 

bersama orang-orang lain untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat 
atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Sedangkan ajaran 
mufakat adalah  menyelesaikan perbedaan-perbedaan kepentingan pribadi 
seseorang terhadap orang lain atas dasar perundingan yang bersangkutan. Ibid, 
hlm.137. 

41 Joni Emerzon, Op.Cit, hlm.499. 
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Moh.Koesnoe42 mengemukakan ada tiga asas kerja di dalam 

menyelesaikan perkara-perkara adat yaitu Pertama, asas 

kerukunan yaitu suatu asas yang isinya berhubungan erat sekali 

dengan pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama di 

dalam suatu lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai 

suasana hidup bersama yang aman,  tenteram, dan sejahtera. Kedua, 

asas kepatutan yang mengarah kepada usaha mengurangi jatuhnya 

seseorang ke alam rasa malu yang ditimbulkan oleh hasil 

penyelesaian sengketa tersebut. Ketiga, asas keselarasan adalah 

merupakan suatu asas yang bersangkutan dengan soal bagaimana 

memberi penyelesaian atas suatu sengketa yang dihadapi 

sedemikian rupa sehingga aspek perasaan estetis terpenuhi secara 

optimal dimana suatu penyelesaian dianggap memenuhi perasaan 

estetis apabila penyelesaian tersebut dapat diterima oleh pihak-

pihak  yang berkepentingan maupun masyarakat yang 

bersangkutan. 

Indonesia mempunyai beragam metode pengambilan dan 

penyelesaian sengketa baik tradisional maupun metode dari luar. 

Metode ini dapat dibagi dalam 2  (dua) prosedur sebagai berikut:43 

1. Prosedur administratif atau prosedur yudisial 

 

                                       
42 Moh.Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini 

(Surabaya: Airlangga university Press, 1979), hlm.45-54. 
43 Suyud Margono, Op.Cit, hlm.38-39. 
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Dalam prosedur ini sanksi dari pihak ketiga dapat berupa 

rekomendasi atau keputusan yang mengikat. Prosedur ini 

berakar pada proses pengadilan pada zaman kerajaan, 

kesultanan, adat setempat atau pemuka adat desa, serta 

prosedur administratif pengadilan zaman kolonial Belanda. 

2. Proses konsensus sukarela (consesually-based approaches) 

Dalam proses ini para pihak mengembangkan penyelesaian 

yang dapat diterima bersama. Proses ini berakar dari sistem 

pengeturan sendiri (self-governing system) yang dapat 

ditemukan di Indonesia. 

 ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena 

keserasiannya dengan sistem sosial-budaya tradisional berdasarkan 

musyawarah mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan 

keuntungan yang sering muncul dalam ADR:44 

1. Sifat kesukarelaan dalam proses 

Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang 

potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik 

dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya 

yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. 

Secara umum, tidak seorangpun di paksa untuk menggunakan 

prosedur-prosedur ADR. 

 

                                       
44 Christopher W.Moore, The Executive Seminar on Alternative Dispute 

Resolution Procedure ( Colorado: CDR.1995) ; Suyud Margono, Op.Cit, hlm.40-43. 
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2. Prosedur yang cepat 

Karena prosedur ADR bersifat informal, pihak-pihak terlibat 

mampu menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini 

mencegah terjadinya penundaan dan mempercepat proses 

penyelesaian. 

3. Keputusan non-yudisial 

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-

pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat 

keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak 

terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil 

sengketa dan mampu meramalkan. 

4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi 

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang 

mempunyai posisi tertentu (penting), baik untuk menafsirkan 

tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi 

yang terlibat maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan 

negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak 

ketiga dalam membuat keputusan yang mengikat suatu isu 

seringkali meminta bantuan seorang hakim, juri, atau arbiter. 

5. Prosedur rahasia (confidential) 

Prosedur ADR memberikan jaminan kerahasiaan bagi para 

pihak dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat menjajaki 

pilihan-pilihan   sengketa    yang pontensial dan hak-hak mereka  
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dalam mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap 

dilindungi. 

6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian 

masalah Prosedur MAPS memberian fleksibilitas yang lebih 

besar bagi flerksibilitas yang lebih besar bagi parameter-

parameter is yang sedang didiskusikan dan cakupan dari 

penyelesaian masalah. Di samping itu, memungkinkan 

pengembangan cara penyelesaian yang lebih komperhensif 

untuk membahas penyebab persengketaan. 

7. Hemat waktu 

Prosedur ADR menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu 

bertahun-tahun untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, 

waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah 

mmerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian sengketa 

yang dikembangkan melalui penggunaan prosedur ADR 

merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tepat. 

8. Hemat biaya 

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang 

dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang 

tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka di 

bandingkan apabila membayar para pengacara hukum. 
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9. Pemeliharaan hubungan 

ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang 

dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

pihak-pihak terlibat. Dengan kata lain, ADR mampu 

mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang 

berjalan maupun untuk masa mendatang. 

10. Besarnya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan 

Dalam ADR, para pihak yang telah mencapai kesepakatan 

cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kesepatakan 

yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan (pihak ketiga). 

Faktor ini membantu para pihak yang terlibat untuk 

menghindari litigasi yang tidak efektif. 

11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil 

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian 

sengketanya memupnyai lebih banyak kontrol terhadap hasil 

penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian melalui negosiasi 

atau mediasi lebih mudah memperkirakan kentungan dan 

kerugian dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan melalui 

arbitrase atau di depan seorang hakim. 

12. Keputusan bertahan sepanjang waktu 

Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR 

cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di kemudian hai 

persengketaan itu  menimbulkan   masalah, pihak-pihak  terlibat  



 

34 
 

 

 

 

 

 

lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang 

kooperatif dibandingkan menerapkan pendekatan adversial 

atau pertentangan. 

Di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pengaturan 

yang memadai atau lengkap mengenai penyelesaian sengketa 

melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Alternatif 

Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian 

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli”. 

 Ketentuan itu tidak banyak memberikan kejelasan tentang 

apa dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa itu, bahkan 

justru timbul banyak pertanyaan dan persoalan. Misalnya, tidak ada 

penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud penyelesaian 

sengketa dengan negosiasi atau mediasi. Padahal, masing-masing 

cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk 

menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam penafsiran.45 

 

D. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa 

 Jacqeline M.Nolan-Haley, dalam bukunya yang berjudul 

Alternative     Dispute   Resolution,   menjelaskan    bahwa     alternatif  

                                       
45 Gatot Soemartono, , Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama,2006), hlm.4. 
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penyelesaian sengketa terdiri dari Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase, 

sedangkan Priyatna Abdurrasyid menyimpulkan bahwa bentuk 

alternatif penyelesaian adalah mediasi, negosiasi, konsiliasi, 

pencegahan sengketa (Disputes prevention), pendapat mengikat 

(binding opinion), valuasi (valuation), penilaian (appraisal), ahli 

khusus (special masters), ombudsman, peradilan mini (mini trial), 

hakim swasta (private judges), peradilan juri sumir (summary jury 

trial), arbitrase kwalitas (quality arbitration) dan arbitrase. 46 

Joni Emirzon menyatakan bentuk-bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa yang paling umum saat ini dilakukan adalah 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, abitrase. Keempat bentuk 

penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan, yang 

memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung yang mana yang 

lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. 

John W.Head mendeskripsikan ketiga cara penyelesaian 

tersebut sebagai berikut:  Negosiasi merupakan diskusi langsung 

antar para pihak tanpa keterlibatan mediator, konsiliator, arbitrator 

atau orang luar, dengan harapan bahwa para pembuat keputusan 

bisnis dapat menyelesaikan sengketa mereka tanpa persidangan 

formil atau yang ada di luar lingkup para pihak. Mediasi merupakan 

suatu    prosedur    ‘penengahan’   dimana seorang bertindak sebagai  

                                       
46 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hlm.16. 
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kendaraan untuk komunikasi antara para pihak, sehingga 

pandangan yang berbeda atas sengketa itu dapat dipahami dan 

mungkin didamaikan, namun tanggung jawab utama agar tercapai 

suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri. 

Konsiliasi merupakan suatu prosedur yang terlebih tidak formil dari 

pada arbitrase atau litigasi dan yang melibatkan seseorang yang 

meninjau ulang tuntutan kedua belah pihak dalam suatu sengketa 

dan menawarkan kesimpulan penyelesaian yang secara prinsip 

tidak berfokus pada pengalokasian kesalahan namun terhadap 

perbaikan atas kerugian/penderitaan yang telah diakibatkan 

ataupun diancam oleh sengketa terhadap hubungan bisnis antara 

para pihak.47 

Prinsip negosiasi  adalah kemampuan membicarakan 

(proses tawar menawar) sengketa yang dihadapi para pihak untuk 

menemukan kesepakatan. Hasil optimal yang diperoleh dari proses 

tersebut sangat ditentukan oleh pengetahuan dan skill negosiator.  

Mediasi sebagai suatu proses damai yang dilakukan 

mediator. Dalam mediasi, para pihak menyerahkan sengketanya 

secara sukarela dan iktikad baik kepada pihak ketiga untuk 

diselesaikan secara adil, efisien dan efektif tanpa mengeluarkan 

biaya yang besar dan hasilnya diterima para pihak. 

 

                                       
47 John W.Head, Pengantar Hukum Ekonomi, (Jakarta : Proyek ELIPS 

Perpustakaan Nasional, 1997), hlm. 42 
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Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang 

melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan 

tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat 

dilakukan penyelesaian sengketa. 
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BAB II  

NEGOSIASI 

 

A. Pengertian Negosiasi 

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain 

untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi 

tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga 

sebagai penengah. Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu 

sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh 

ketepatan memilih teknik negosiasi dan pemahaman serta langkah-

langkah yang harus dilaukan untuk setiap tahap negosiasi.48 

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai 

suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai 

suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara 

para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di 

antara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat 

disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.49 

Garry Goodpaster menjelaskan pengertian negosiasi adalah 

proses   bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain,  

                                       
48 Gatot Soemartono, Op.Ci.t, hlm.123. 
49 Munir Fuady, Op.Cit., hlm.42. 



 

39 
 

 

 

 

 

 

suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan 

variasinya, serta harus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau 

yang dapat dicapai orang.50 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan 

adalah: 

1) Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk 

memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan 

bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan 

pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. 

2) Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan 

antara pihak-pihak yang bersengketa.51 

Kemudian Alan Fowler menjelaskan negosiasi ialah proses 

interaksi, dengan mana dua orang atau lebih yang perlu terlibat 

secara bersama dalam sebuah hasil akhir tetapi pada awalnya 

mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan 

argumen yang persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk 

mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama.52 Dengan 

demikian    dalam    negosiasi terdapat  keinginan  para  pihak  untuk  

 

                                       
50 Garry Goodpaster, Negotiating and Mediating, (Jakarta: Elips 

Project, 1993), hlm.1. 
51 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Idonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.686. 
52 Alan Fowler, Effevtive Negotiation, diterjemahkan oleh Kentjanawati 

Tamiran, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm.6 ; Joni Emerzon, Op.Cit., hlm.516. 
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menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan 

tujuan mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Alan Fowler menjelaskan negosiasi terdiri dari beberapa 

elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum, yaitu: 

a. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih; 

b. Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama 

lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama; 

c. Pihak-pihak yang bersangkutan, setidak-tidaknya pada 

awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih 

memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka 

dibandingkan dengan metode-metode lain; 

d. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada 

kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk 

memodifikasi posisi awal mereka; 

e. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil 

akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tentang seperti 

apakah hasil akhir itu; 

f. Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa 

atas kemampuan pihak lain untuk bertindak; 

g. Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah 

satu interaksi di antara orang-orang, terutama antar 

komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang 

dengan elemen tertulis yang penting. 
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B. Teknik Negosiasi 

Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang 

dikenal masyarakat:53 

1. Teknik negosiasi kompetitif; 

2. Teknik negosiasi kooperatif; 

3. Teknik negosiasi lunak; 

4. Teknik negosiasi keras; 

5. Teknik negosiasi interest based; 

 

Ad.1. Teknik Negosiasi Kompetitif 

Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan sebagai negosiasi 

yang bersifat alot. Adapun yang menjadi unsur-unsur dari teknik 

negosiasi kompetitif ini yakni sebagai berikut: 

a) Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi. 

b) Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses 

negosiasi dilangsungkan . 

c) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas. 

d) Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini 

menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan. 

e) Menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melemparkan 

tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan 

dan tekanan terhadap pihak lawan. 

                                       
53 Suyud Margono, Op.Cit, hal.49-52. 



 

42 
 

 

 

 

 

 

A.d.2. Teknik Negosiasi Kooperatif 

 Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator  

lawan (opporsing party) bukan sebagai musuh, melainkan 

sebagai mitra kerja untuk mencari coommond ground. Para 

pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai 

kebersamaan, dan bekerja sama. Hal yang dituju seorang 

negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan 

analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas. 

 

Ad.3. Teknik Negosiasi Lunak dan Keras 

 Teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan 

baik antarpihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi 

yang mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat 

semu serta menghasilkan pola “menang-kalah”. Penggunaan 

teknik ini mengandung risiko manakala perunding lunak 

menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras (hard). 

 Perunding keras dalam menghadapi perunding-perunding 

lunak bersifat sangat konsesi dan menggunakan ancaman. Di 

pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk 

sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai 

kesepakatakan.  Proses negosiasi seperti ini akan 

menguntungkan perunding yang bersifat keras serta 

menghasilkan kesepakatan yang berpola menang-kalah. 
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Ad.4.Teknik Negosiasi Interest Based54 

 Harvard Project mengembangkan teknik yang disebut 

interest based negosiation atau principled negotiation sebagai 

tanggapan atas kategori keras lunak. Teknik ini merupakan 

jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras-

lunak. Dipilihnya teknik ini karena pemilihan teknik keras 

berpotensi menemui kebuntuan (deadlock) dalam negosiasi, 

terlebih apabila bertemu dengan sesama perunding yang 

bersifat keras, sedangkan perunding lunak berpotensi sebagai 

pecundang (loser). Potensi risiko lain adalah kesepakatan yang 

dicapai (bila ada) bersifat semu sehingga sangat mungkin salah 

satu pihak di kemudian hari menyadari ketidakwajaran dalam 

proses negosiasi dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang 

telah disepakati. 

Adapun empat komponen dasar dalam teknik negosiasi 

interest based adalah sebagai berikut: 

1) Komponen orang. Komponen ini dibagi menjadi 3 Tiga) 

landasan yakni: 

a) Pisahkan antara orang dan masalah; 

b) Konsentrasi serangan pada masalah bukan orangnya; 

c) Para pihak harus menempatkan diri sebagai mitra kerja. 

 

                                       
54 Roger Fisher and William Ury, Getting Yes: Negotiating an Agreement 

Without Giving In, London: Bussiness Book, Ltd., 1991. 
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2) Komponen interest memfokuskan pada kepentingan 

mempertahankan posisi. 

3) Komponen option bermaksud: 

a) Memperbesar bagian sebelum dibagi dengan 

memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan/solusi yang 

mencerminkan kepentingan bersama; 

b) Jangan terpaku pada satu jawaban, dan 

c) Menghindari pola pikir bahwa pemecahan problem mereka 

adalah urusan mereka. 

4) Komponen kriteria mencakup: 

a) Kesepakatan kriteria, standar objektif, dan independen 

pemecahan masalah; 

b) Bernilai pasar (market value); 

c) Precedent; 

d) Scientific judgement; 

e) Standar profesi; 

f) Bersandar pada hukum; 

g) Kebiasaan dalam masyarakat. 
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C. Tahap-tahap Negosiasi 

Ada beberapa tahap yang harus dilalui agar proses negosiasi 

dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, yakni sebagai berikut:55 

1. Ketentuan-ketentuan dalam negosiasi 

 Adapun yang menjadi pembicaraan awal dalam proses 

negosiasi adalah mengenai aturan negosiasi dilakukan. Hal ini 

diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik dan 

memperoleh hasil.  Adapun yang perlu dimasukkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Lokasi atau tempat bernegosiasi 

b. Periode waktu negosiasi 

c. Pihak lain yang mungkin terlibat dalam negosiasi 

d. Apa yang akan dilakukan jika negosiasi gagal 

Berbagai hal tersebut di atas perlu diantisipasi terlebih 

dahulu untuk  mendapatkan jawaban atau jalan keluar yang dapat 

memuaskan kedua belah pihak. Sebelum keputusan mengenai hal 

tersebut dibuat, perlu disampaikan beberapa alternatif pilihan. 

Dalam   hal ini   dapat   digunakan   berbagai teknik pendekatan 

efisiensi   ekonomis,   misalnya    penggunaan      teori Coase   dengan  

 

 

                                       
55 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.127-132. 
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mempertimbangkan perilaku strategis para pihak dan keterbatasan 

informasi.56 

Masing-masing pilihan tersebut dapat didiskusikan terlebih 

dahulu dengan melihat segi-segi kekuatan dan kelemahannya. Jika 

diperlukan, dapat pula dilakukan analisis SWOT: Streght 

(kekuatan); Weakness (kelemahan); Oppurtunity (kesempatan); dan 

Threat (ancaman). Dengan demikian dapat diketahui semua 

konsekuensi yang mungkin timbul atas pilihan tersebut, terutama 

menyangkut biaya dan hasilnya. 

 

2. Mendefinisikan Isu atau Persoalan 

Langkah pertama perencanaan negosiasi adalah 

mendefinisikan  isu atau persoalan yang akan diatasi. Negosiasi ini 

pada umumnya akan melibatkan satu atau beberapa isu utama dan 

beberapa isu sampingan. Dalam mendefinisikan persoalan yang 

dihadapi dalam negosiasi dapat dilakukan dengan menyusun 

beberapa isu. Isu-isu tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber 

sebagai berikut: 

a) Melakukan analisis situasi atas timbulnya konflik; 

b) Melalui pengalaman pribadi pihak yang bersengketa; 

c) Melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi; dan 

d) Mengonsultasikan dengan para ahli terkait. 

                                       
56 Lihat A.Mitchell Polinsky, An Introduction to Law and Economics, 

(Boston: Little Brown and Company, 1999), hlm.11-25. 



 

47 
 

 

 

 

 

 

3. Penggabungan beberapa Isu  

 Langkah selanjutnya adalah dengan menggabungkan semua 

isu yang tersusun dalam daftar. Setelah mendapatkan beberapa isu 

untuk digabungkan, negosiator selanjutnya membuat prioritas di 

antara isu-isu tersebut, melalui beberapa tahap yakni: 

a) Menentukan isu mana yang paling penting dan mana yang 

kurang penting; 

b) Menentukan apakah isu-isu tersebut saling berhubungan 

atau terpisah. 

 

4. Mendefinisikan keinginan/kepentingan 

Setelah isu-isu terkait dengan “apa yang diinginkan” telah 

diketahui, selanjutnya perlu diketahui mengapa kita 

menginginkannya. Menanyakan hal itu sangat penting karena hal itu 

terkait dengan nilai, prinsip, serta kepentingan yang ingin dicapai 

dalam negosiasi. Kepentingan tersebut terdiri dari: 

a) Substansi, yang secara langsung berhubungan dengan isu-

isu utama dalam negosiasi; 

b) Proses, yang terkait dengan tahap dan perilaku bagaimana 

negosiator akan menyelesaikan sengketa; 

c) Hubungan,  yang terkait dengan hubungan kedua belah 

pihak saat ini dan masa depan; dan 
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d) Hal-hal tak berwujud, yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

standar di mana para pihak tunduk pada norma-norma 

tersebut, dan benchmarks sebagai kriteria yang akan 

digunakan untuk mengarahkan penyelesaian. 

 

5. Berkonsultasi dengan pihak lain 

Setelah menentukan beberapa isu penting, 

mengevaluasinya, memastikan kepentingan yang ada, negosiator 

yang berpengalaman akan berkonsultasi dengan pihak sebagai 

berikut: 

a) Berkonsultasi dengan yang diwakili (konstituen) 

Dalam hal ini seorang perunding harus berkonsultasi juga 

dengan konstituennya. Sering kali konstituen mempunyai 

sejumlah keinginan yang tidak realistis dan sulit terpenuhi, 

sehingga perunding harus membicarakan terlebih dahulu 

apa yang akan dimasukkan dalam agenda perundingan serta 

harapan yang realistis. 

b) Berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya 

Isu, agenda, dan aturan-aturan dalam bernegosiasi perlu 

dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Untuk 

menghindari risiko kegagalan negosiasi, sebelum negosiasi 

dilakukan mutlak diperlukan konsultasi dengan pihak lain. 

Hal   itu   dapat   dilakukan    dengan    saling  menukar daftar  
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berbagai isu yang dirundingkan, dan mereka saling 

menyetujui isu-isu mana yang akan lebih dahulu 

dibicarakan sebelum masuk ke dalam isu-isu yang subtantif. 
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BAB III 

MEDIASI  

 

 

A. Pengertian dan Batasan Mediasi 

Untuk memberikan defenisi mengenai mediasi bukanlah 

suatu hal yang mudah. Laurence Boulle dalam bukunya Mediation : 

Principles, process, practice mengemukakan “Mediation is not easy to 

define”. Hal ini disebabkan karena mediasi tidak memberikan satu 

model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari 

proses pengambilan keputusan lainnya.57 

Christoper W.Moore mengemukakan: 

.....the intervention in a negotiation or a conflict of an 

acceptable third party who has limited or no authoritative 

decision-making power but who assists the involved parties in 

voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of 

issues in disputes.58 

 
Defenisi tersebut menjelaskan bahwa Mediasi adalah 

intervensi dalam sebuah sengketa atau  negosiasi oleh pihak ketiga 

yang     bisa    diterima    pihak   yang bersengketa, bukan merupakan  

                                       
57 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.119. 
58 Christopher W. Moore, The Mediation Process : Practical strategies for 

Resolving Conflict (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996), hlm.15. 
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bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini 

tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia 

bertugas untuk membantu para pihak-pihak yang bertikai agar 

secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh 

masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan. 

Bruce D.Fisher dan Marianne Moody Jennings dalam 

bukunya Law For Business menyebutkan : 

“Mediation is a way to settle a dispute without going to 

court. The parties bring a neutral third party(called a 

mediator) to listen to all sides of dispute. The mediator 

analyzes the parties’ arguments and talks  with each party. 

This discussion helps settle the matter”.59 

 
Laurence Boulle dalam bukunya Mediation: 

Principles,process, practice, memberikan defenisi mediasi, yaitu 

sebagai berikut: 

“Upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak 

ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan 

mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang 

bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima 

oleh kedua belah pihak.”60 

  
 

 

                                       
59 Bruce D.Fisher, Marianne Moody Jennings, Law For Business,(St.Paul: 

West Publishing Company,1986) , hlm.29. 
60 Gatot Soemartono,Op.Cit. hlm.2. 
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Robert N. Corley dan O.Lee Reed dalam bukunya “The Legal 

Environment Of Business” menyatakan :61 

The term mediation describe a process in which a third party 

is brought into a controversy to help settle the dispute. The 

mediator brings to the discussions an unbiased viewpoint and 

akill in effecting compromise. Altought a mediator cannot 

impose a solution upon the parties, her or his viewpoint as to 

what would constitute a fair and reasonable settlement is 

usually given significant weight. 

 
Menurut John W.Head, mediasi adalah suatu prosedur 

penengah dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk 

berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang 

berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin 

didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu 

perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.62 

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mengatakan bahwa: 

Mediation, mediasi: salah satu alternatif penyelesaian 
sengketa di Luar pengadilan dengan menggunakan jasa 
seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi. 
Mediator, penengah: seseorang yang menjalankan fungsi 
sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa 
dalam menyelesaikan sengketanya.63 
 
 

                                       
61 Robert N.Corley, O.Lee Reed, The Legal Environment Of Business, (New 

York: MgGraw-Hill Book Company, 1987), hlm.100. 
62 John W.Head, Op.Cit., hlm.42. 
63 Kamus Hukum Ekonomi ELIPS ( Jakarta: ELIPS Project,1997), hlm.111. 
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Priyatna Abdurrasyid64 mengemukakan mediasi merupakan 

suatu proses dimana sengketa antara dua pihak atau lebih (apakah 

berupa perorangan, kelompok, atau perusahaan) diselesaikan 

dengan menyampaikan sengketa tersebut pada suatu dengar 

pendapat langsung dihadapan pihak ketiga yang mandiri dan 

independent (mediator) yang berperan untuk membantu para 

pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima atas masalah 

yang dipersengketakan. Mediator wajib independent dan tidak 

dibenarkan menerapkan tipu daya dalam usaha penyelesaian antara 

para pihak. 

Mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses 

negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu 

menyelesaikan sengketanya sendiri menggunakan jasa pihak ketiga 

yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu 

kesepakatan. Tidak seperti proses ajudikasi dimana para pihak 

menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai 

suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-

pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-

fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi 

hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral, dan lain-

lain.65 

 

                                       
64 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hlm.44. 
65 Ibid., hlm.122. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mediasi 

merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses 

negosiasi telah gagal. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan: “ Penyelesaian sengketa 

diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak 

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Dan dalam ayat (3)-

nya secara jelas disebutkan bahwa: “Dalam hal sengketa atau beda 

pendapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, 

sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 

mediator”. Dari ketentuan tersebut maka antara mediasi dan 

negosiasi saling berkaitan satu sama lain. Mediasi merupakan suatu 

proses dimana mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak 

yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan 

negosiasi, yang membantu para pihak tersebut mencapai solusi 

yang saling menguntungkan.66 

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak 

mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para 

pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada 

mediator untuk membantu mereka  menyelesaikan persoalan-

persoalan   di antara  mereka. Asumsinya adalah bahwa pihak ketiga  

                                       
66 Gatot Soemartono,Op.Cit., hlm.122. 
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akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan 

konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku 

pribadi/individual para pihak, dengan memberikan pengetahuan 

atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang 

lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.67 

 Dalam undang-Undang No.30 Tahun 1999, mediasi 

merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses 

negosiasi telah gagal. Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 

menyebutkan: “ Penyelesaian sengketa diselesaikan dalam 

pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam jangka 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan 

dalam suatu kesepakatan tertulis”. Dan dalam ayat (3)-nya secara 

jelas disebutkan bahwa: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat 

diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat 

diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa 

atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan mediator”. Dari 

ketentuan tersebut maka antara mediasi dan negosiasi saling 

berkaitan satu sama lain. Mediasi merupakan suatu proses dimana 

mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, 

bertindak    sebagai  fasilitator     bagi kepentingan     negosiasi,  yang  

 

                                       
67 Lihat Suyud Margono, Op.Cit., hlm.60. 
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membantu para pihak tersebut mencapai solusi yang saling 

menguntungkan.68 

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan 

sengketa. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk 

memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan 

netral yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk 

membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa 

tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.69 

Mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses 

negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu 

menyelesaikan senketanya sendiri menggunakan jasa pihak ketiga 

yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu 

kesepakatan. Tidak seperti proses ajudikasi dimana para pihak 

menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai 

suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-

pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-

fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi 

hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral, dan lain-

lain.70 

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak 

mempunyai    wewenang    untuk memutuskan sengketa antara para  

                                       
68 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.122. 
69 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.47. 
70 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.122. 
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pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada 

mediator untuk membantu mereka  menyelesaikan persoalan-

persoalan di antara mereka. Asumsinya adalah bahwa pihak ketiga 

akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan 

konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku 

pribadi/individual para pihak, dengan memberikan pengetahuan 

atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang 

lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.71 

Pada mediasi yang menjadi fokus adalah kepentingan (the 

interest) dari masing-masing pihak, misalnya dalam hal para pihak 

yang bersengketa adalah pelaku bisnis maka fokusnya adalah 

business interest. Pada mediasi, Pengambil keputusan (decision 

maker) adalah para pihak sendiri, mediator tidak ambil peran untuk 

memutuskan, serta penyelesaiannya non confrontative, dimana para 

pihak berkomunikasi bersama-sama mencapai suatu permufakatan, 

karena fokusnya adalah penyelesaian masalah (solving the problem) 

yaitu, bagaimana penyelesaian masalah dengan memperhatikan 

kepentingan masing-masing. Sering dalam kontrak-kontrak maupun 

secara   umum   digunakan   dalam dispute   settlement clause adalah  

 

 

                                       
71 Lihat Suyud Margono, Op.Cit., hlm.61. 
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“apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai 

pelaksanaan kontrak diselesaikan secara musyawarah mufakat”.72 

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi di atas, dapat 

disimpulkan mediasi adalah cara penyelesaian  sengketa di luar 

pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang 

bersikap netral (non intevensi) dan tidak berpihak (impartial) 

kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut 

“mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-

pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan 

tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya sebagai fasilitator 

saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian 

masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjunya 

akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan 

keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para 

pihak yang bersengketa. 

 

B. Mediator dan Peranannya 

 Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa 

tersebut disebut dengan “Mediator”. Pihak mediator tidak 

mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap 

sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membentu dan  

                                       
72Ibid., hlm.181 
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menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. 

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator 

tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di 

antara para pihak yang bersengketa.73 

 Mediator harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

perannya dalam menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa 

tertentu. Dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses 

mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan 

yang sehat. Ia menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya 

suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dengan demikian mediator 

berperan membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan 

proses tawar-menawar.74 

 Penunjukkan pihak ketiga sebagai mediator ini dapat terjadi 

karena:75 

1. kehendak sendiri (mencalonkan diri); 

2. ditunjuk oleh penguasa (misalnya wakil dari para pihak yang 

bersengketa); 

3. diminta oleh kedua belah pihak. 

 Mediator tidak dibenarkan masuk ke dalam proses mediasi 

tanpa persetujuan tertulis dari para pihak dalam sengketa yang 

akan dimediasikan. Sebelum  persetujuan diberikan, mediator harus  

                                       
73  Munir Fuady, Op.Cit., hlm.47. 
74 Gatot Soemartono, Op.Cit., hlm.136. 
75 Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase,Salah Satu Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.17. 
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menyampaikan kepada para pihak adanya kemungkinan 

kepentingan yang dimilikinya mengakut dengan salah satu pihak 

dan keadaan lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi asas 

prasangka tidak berpihak.76 

Beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator 

antara lain sebagai berikut:77 

a) Melakukan diagnosis konflik; 

b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis 

para pihak; 

c) Menyusun agenda; 

d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi; 

e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-

menawar; dan 

f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan 

menciptakan pilihan-piliha untuk memudahkan penyelesaian 

problem. 

Sebagai pihak yang netral yang melayani kedua belah pihak, 

mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik 

secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada 

tiga tahap sebagai berikut:78 

 

                                       
76 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit., hlm.44, 
77 Gatot Soemartono, Op.Cit., hlm.136. 
78 Ibid., hlm.136-137. 
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a) Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para 

pihak; 

b) Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau 

menciptakan saling pengertian di antara para pihak 

(berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan 

kekuatan serta kelemahan masing-masing); dan 

c) Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa. 

Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi 

dan menciptakan saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk 

memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan 

melakukan tukar pandangan, sehingga masing-masing lebih 

memahami persoalannya sendiri dan mengetahui cara pandang 

pihak lain. Dalam kaitan itu, tugas mediator adalah mengarahkan 

dan memfasilitasi  lancarnya komunikasi dan membantu para pihak 

agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara 

keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat 

penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan  bimbingan mediator, 

para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa 

mereka.79 

 Mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina 

hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan 

secara         aktif,     menekankan      pada     keuntungan        potensial,  

                                       
79 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.137. 
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meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan 

persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak bernegosiasi 

secara lebih baik atas suatu penyelesaian.80 

 Fuller dalam Riskin dan Westbrook yang dikutip oleh Suyud 

Margono menyebutkan terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator yakni 

sebagai (1) sebagai katalisator (catalyst) yang berarti bahwa 

kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong 

lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi, (2) Sebagai pendidik 

(educator), berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, 

prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para 

pihak. Oleh karenanya, sebagai mediator ia harus berusaha 

melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak, (3) 

sebagai penerjemah (translator) dimana mediator harus 

menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada 

pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan 

tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul, (4) sebagai 

nara sumber (resource person), berarti seorang mediator harus 

mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia, (5) 

sebagai penyandang berita jelek (bearer of bad news), berarti 

seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses 

perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus 

mengadakan  pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk  

                                       
  80 Ibid., hlm.121. 
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menampung berbagai usulan, (6) sebagai agen realitas (agent of 

reality), berarti mediator harus berusaha memberi pengertian 

secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak 

mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan, (7) 

sebagai kambing hitam (scapegoat), berarti seorang mediator harus 

siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil 

perundingan. 

 

C. Tipologi Mediator 

Christopher W.Moore membedakan mediator dalam tiga 

tipologi, yaitu: 81 

1) Mediator Hubungan Sosial (social network mediators) 

Dalam hal ini mediator berperan dalam sebuah sengketa atas 

dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak 

yang bersengketa, misalnya apabila terjadinya sengketa antar 

rekan kerja dan teman usaha. Mediator yang berasal dari tokoh 

agama termasuk dalam tipologi ini.Tipe mediator hubungan 

sosial ini sering ditemui dalam masyarakat pedesaan, yaitu para 

pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama. Orang-orang 

tersebut pada umumnya memiliki wibawa atau karisma serta 

disegani oleh masyarakat setempat, semua nasehat atau 

perkatannya dipercaya atau  dituruti  oleh masyarakat, sehingga  

                                       
81  Christopher W. Moore, Op.Cit, hlm.41-45; Suyud Margono, Op.Cit, 

hlm.61-61; Joni Emerzon, Op.Cit, hlm. 537-538. 
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kadangkala terselesainya konflik terlalu dilatarbelakangi 

adanya rasa segan atau bahkan rasa takut. Ciri-ciri mediator 

yang demikian adalah: 

a. Antara mediator dengan para pihak atau salah satu 

pihak mempunyai hubungan sosial. 

b. Menjadi mediator atas dasar wibawa/pengaruh pribadi. 

c. Menggunakan wibawa/pengaruh untuk mendorong 

para pihak menyelesaikan masalah atau sengketa. 

2) Mediator Autoritatif (authoritatve mediators) 

Pada tipologi ini mediator berusaha membantu pihak-pihak 

yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaaan 

dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki 

potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari 

sebuah proses mediasi. Akan tetapi, mediator autoritatif dalam 

menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau 

pengaruhnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan atau 

pandangan bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah 

kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang 

berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-

pihak yang bersengketa. Mediator autoritatif ini dibagi dalam 

tiga tipe, yakni tipe benovalent (benovalent mediators), tipe 

managerial (administrative managerial mediators), dan tipe 

vested interest (vested interest mediators). 
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Tipe benovalent mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para 

pihak. 

b) Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak. 

c) Tidak berpihak dalam hal substantif. 

d) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu 

pemantauan dan implementasi kesepakatan. 

Tipe managerial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum 

dan sesudah sengketa berakhir. 

b) Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama-sama 

dengan para pihak dalam ruang lingkup kewenangannya. 

c) Berwenang untuk memberi nasehat dan saran jika para 

pihak tidak mencapai kesepakatan. 

d) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu 

pemantauan dan implementasi kesepakatan. 

e) Memiliki kewenangan membuat keputusan. 

Tipe vested interest memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Memiliki hubungan dengan para pihak atau diharapkan 

memiliki hubungan masa depan dengan para pihak. 

b) Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir. 

c) Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan 

mediator atau kepentingan pihak yang disukai. 
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d) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu 

pemantauan dan implementasi kesepakatan. 

e) Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak 

mencapai kesepakatan. 

3) Mediator Mandiri (independent mediators) 

Dalam tipologi ketiga ini, mediator dapat menjaga jarak antar 

pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi. 

Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan masyarakat. 

Budaya yang mengembangkan tradisi kemandirian akan 

menghasilkan mediator-mediator profesional. Model mediasi ini 

mulai dipraktikkan di Amerika Utara dengan lahir dan 

berkembangnya profesi mediasi seperti halnya profesi 

pengacara, dokter, akuntan, dan sebagainya. 

Mediator mandiri dianggap yang paling baik atau profesional 

bila dibandingkan mediator hubungan sosial dan autoritatif, 

kerana mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara 

langsung maupun tak langsung dengan para pihak yang 

bersengketa. Pada umumnya orang-orang yang menjadi 

mediator mandiri bersifat profesional, dia akan melayani para 

pihak dan tidak mempunyai sumberdaya untuk memantau 

pelaksanaan kesepakatan. 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

 

D. Teknik Mediator 

Dalam memimpin penyelesaian sengketa, seorang mediator 

memiliki taktik-taktik yang dapat membantu mediator 

menyelesaikan konflik, yaitu: 

1) Taktik menyusun kerangka keputusan (decision framing). 

Hal ini untuk menghindari penyelesaian sengketa bertele-

tele,seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan, 

tang berbentuk tindakan menyusun agenda, pengurusan isu-isu 

yang menghasilkan momentum penyelesaian, mempertahankan 

sasaran negosiasi, dan berusaha memenuhi harapan para pihak. 

2) Taktik mendapatkan wewenang dan usaha untuk kerjasama. 

Untuk mendapatkan wewenang dan kerjasama yang baik, 

seorang mediator hendaklah tetap bersikap netral, berbicara 

dengan bahasa para pihak, membina hubungan, mendengar 

secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, bukan 

pada kerugian yang diperoleh, dan meminimalkan perbedaan-

perbedaan, menitikberatkan kepada kebersamaan. 

3) Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang 

tepat. 

Dalam hal ini seorang mediator menyusun aturan dasar, 

mengendalikan perasaan bermusuhan, meggunakan humor, 

memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan 

menaruh jauh-jauh isu-isu yang mudah diperdebatkan. 
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4) Taktik yang bersifat informatif, yaitu dengan cara memanggil 

untuk mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk 

berbicara, dan mengajarkan proses tawar-menawar. 

5) Taktik pemecahan masalah. 

Dalam menjalankan taktik ini seorang mediator melakukan 

penyederhanaan sengketa, mengembangkan kumpulan 

kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi 

terciptanya suatu persetujuan, dan mengambil tanggung jawab 

bagi konsesi. 

6) Taktik menghindarkan rasa malu (face-saving). 

Dalam hal ini mediator tetap menjaga nama baik para pihak 

yang bersengketa. 

7) Taktik pemaksaan (pressuring). 

Taktik pemaksaan ata penekanan perlu dilakukan oleh seorang 

mediator untuk menghindari penyelesaian yang bertele-tele 

atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu, 

memberitahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak 

realistik, menimbulkan keraguan-keraguan kepada para pihak 

tentang alternatif-alternatif penyelesaian, dan memberikan 

tekanan pada biaya-biaya di luar penyelesaian. 
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E. Keuntungan Mediasi 

 Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak 

biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka. Bahkan 

dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang 

dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu 

mengkklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. 

Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian 

seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal 

yang tidak jelas. Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa 

melalui mediasi adalah sebagai berikut:82 

a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan 

cepatdan relaif murah dibandingkan membawa perselisihan 

tersebut ke pengadilan atau arbitrase. 

b) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis 

mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya. 

c) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka. 

d) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan 

kontrol terhadap proses dan hasilnya. 

 

                                       
82 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.139-140. 
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e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase 

sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 

f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para 

pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang 

memutuskannya. 

g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 

hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada 

arbitrase. 

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, masing-masing 

pihak harus bertanya kepada diri sendiri apakah hasil yang dicapai 

dari mediasi, meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada 

yang diharapkan, adalah suatu hasil dimana mereka dapat hidup 

dengan itu. Pernyataan bahwa penyelesaian sengketa adalah win-

win pada umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu 

sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut 

memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di 

belakang mereka. 
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F. Tahapan Proses Mediasi 

Sebelum melakukan proses mediasi, mediator mengundang 

para pihak untuk menyusun kesepakatan secara tertulis dan 

menetapkan sifat mediasi serta bentuk hubungan antara para pihak. 

Klausula yang terdapat dalam kesepakatan mediasi adalah sebagai 

berikut:83 

1. mediator menerima penunjukkan dan menyetujui untuk 

melakukan mediasi menurut pedoman mediasi terlampir . 

2. Para pihak yang bersengketa dengan ini bersepakat bahwa jika 

satu pihak yang bersengketa memberitahukan mediator bahwa 

ia menginginkan  untuk mengakhiri mediasi atau jika mediator 

memutuskan bahwa tidak mungkin tercapai penyelesaian, maka 

pihak yang bersengketa atau mediator memberitahukan pihak 

yang bersengketa atau mediator bahwa mediasi tidak dapat 

dilanjutkan. 

Pertemuan para pihak dengan mediator dilakukan 

secepatnya (paling lambat 14 hari) setelah penunjukkannya, 

mediator mengatur suatu pertemuan antara para pihak yang 

bersengketa. Mediator akan menetapkan tanggal, waktu, dan 

tempat pertemuan. Mediator dapat mengajukan rincian lebih lanjut 

atas   fakta-fakta  atau isu pertemuan, setiap pihak yang bersengketa  

 

                                       
83 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hlm.40. 
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akan menyampaikan kepada mediator dengan suatu memo singkat 

menguraikan fakta-fakta dan isunya.84 

Pada saat pelaksanaan pertemuan para pihak wajib 

membawa ke dalam pertemuan mediasi semua dokumen dan 

informasi yang diperlukan untuk disampaikan kepada mediator. 

Dan tidak dibenarkan membawa saksi-saksi atas fakta atau 

memberi opini. Pada saat pertemuan, mediator dapat melakukan 

sidang lengkap atau sendiri-sendiri dengan para pihak atau 

perwakilannya dan dapat mengajukan saran-saran dan menjajaki 

tata cara yang dapat menyelesaikan sengketa. Para pihak dapat 

menghadiri pertemuannya secara langsung atau menunjuk 

perwakilannya.85  

Mediasi umumnya dilakukan melalui suatu proses secara 

sukarela, atau mungkin didasarkan perjanjian atau pelaksanaan 

kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Namun demikian, 

dengan cara apapun pembentukan mediasi dilakukan, apabila 

mediasi telah diterima, maka seluruh proses mediasi dilakukan 

secara sukarela sampai berakhirnya mediasi. Demikian pula, proses 

mediasi melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan 

secara rahasia (tertutup).86 

 

                                       
84 Ibid., hlm.45. 
85 Ibid., hlm.46. 
86 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm.141. 
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Prosedur mediasi memiliki bentuk dan prosedur 

administratif, komunikatif, rapat-rapat dan sidang dengan mediator 

secara rahasia/konfidensial. Merupakan proses perorangan dan 

rahasia dan tidak ada informasi yang harus diungkapkan oleh para 

pihak atau mediator kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya 

dengan sengketa. Mediator harus mendorong para pihak agar 

sampai pada suatu kesepakatan mutlak dan akhir dan proses ini 

dilakukan tanpa pra sangka. Dengan memegang teguh prinsip ini 

kiranya dapat memberikan kepada para pihak dan jika dilakukan 

dengan baik hampir dapat dipastikan bahwa dengan itikad baik 

sengketa dapat diselesaikan.87 

Para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat 

dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Riskin 

dan Westbrook88 membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) 

tahapan sebagai berikut: 

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi. 

2. Memahami masalah-masalah. 

3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. 

4. Mencapai kesepakatan. 

5. Melaksanakan kesepakatan. 

 

                                       
87 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit., hlm.47-49. 
88 Leonard L.Riskin dan James E.Westbrook, Dispute Resolution and 

Lawyers (St.Paul: West Publishing Co., USA.1987), hlm.214. 
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Kovach membagi proses mediasi ke dalam 9 (sembilan) 

tahapan sebagai berikut: 89 

1. Penataan atau pengaturan awal. 

2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator. 

3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak. 

4. Pengumpulan informasi. 

5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan 

kaukus. 

6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. 

7. Melakukan tawar menawar. 

8. Kesepakatan. 

9. Penutupan. 

Adapun yang merupakan  kewajiban  dan tugas dari suatu 

mediasi dapat digolongkan ke dalam 4 (empat tahap) sebagai 

berikut:90  

Tahap Pertama : Menciptakan forum. 

Tahap Kedua  :Mengumpulkan dan membagi-bagikan         

informasi. 

Tahap Ketiga  : Pemecahan Masalah. 

Tahap Keempat : Pengambilan keputusan. 

 

                                       
89 Kimberlee K.Kovac, Mediation Principle and Practice (St.Paul: West 

Publishing Co,USA, 1994), hlm.24-26. 
90 Gary Goodpaster , Op.Cit., hlm.247. 



 

75 
 

 

 

 

 

 

Tahap Pertama, Dalam tahap ini, berbagai kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: (a) rapat gabungan; (b) statement 

Pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah 

mendidik para pihak, menentukan aturan main pokok, membina 

hubungan kepercayaan ; (c) statement para pihak, dalam hal ini 

yang dilakukan adalah dengar pendapat (heraing), menyempaikan 

dan klarifikasi informasi, cara-cara interaksi. 

Tahap Kedua, dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

adalah : (a) mengembangkan informasi selanjutnya; (b) mengetahui 

lebih mendalam keinginan para pihak; (c) membantu para pihak 

untuk dapat mengetahui kepentingannya; (d) mendidik para pihak 

tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah. 

Tahap Ketiga, yang dilakukan mediator adalah : (a) menetapkan 

agenda; (b) kegiatan pemecahan masalah; (c) Memfasilitasi kerja 

sama; (d) Indentifikasi dan klarifikasi isu dan masalah; (e) 

mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan; (f) 

memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut; (g) membantu para 

pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan 

kepentingan-kepentingannya. 

Tahap Keempat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: (a) rapat-rapat bersama; (b) melokalisir pemecahan 

masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah; (c) membantu para 

pihak   untuk memperkecil  perbedaan-perbedaan;                               
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(d) mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak; (e) membantu para 

pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah 

dengan alternatif di luar kontrak; (f) Mendorong para pihak untuk 

menghasilkan dan menerima pemecahan masalah; (g) 

mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak 

hilang muka; (h) membantu para pihak untuk mendapatkan 

pilihannya; (i) membantu para pihak untuk mengingat kembali 

kontraknya. 

Joni Emerzon mengemukakan ada beberapa tahap dalam 

proses penyelesaian konflik melalui mediasi yaitu sebagai berikut:91 

1. Tahap pertama yaitu pembentukan forum 

Sebelum rapat dimulai antara mediator dengan para pihak, 

mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum 

terbentuk diadakan rapat bersama. Pada saat itu mediator akan 

mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan 

tindakan awal, yaitu: 

a. Melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan dengan 

para pihak. Dalam hal ini mediator berusaha 

menumbhkan kepercayaan bagi dirinya dan proses; 

b. Menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator; 

c. Menjelaskan peran dan wewenangnya; 

 

                                       
91 Joni Emerzon, Op.Cit,, hlm.539-542. 
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d. Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan 

kerahasiaan (confidentiality), dan ketentuan rapat; 

e. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak; 

f. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan 

perundingan, meminta komitmen mereka untuk 

mengikuti semua aturan yang berlaku. 

2. Tahap kedua: saling mengumpulkan dan membagi informasi. 

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal telah selesai 

serta semua aturan main telah disepakati, maka mediator 

meneruskan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau 

penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang 

bersengketa. Mediator memberikan kesempatan pada masing-

masing pihak untuk berbicara, dalam hal ini: 

a. Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi 

menurut versinya masing-masing; 

b. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif, 

dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan; 

c. Mediator menerapkan aturan kepantasan dan 

sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. 

Dalam tahap kedua ini mediator harus memperhatikan 

semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, 

maka mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah 

disampaikan, karena semua fakta yang telah disampaikan  
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para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang 

selalu dapat dipertahankan oleh masing-masing pihak agar 

pihak lain menyetujuinya. Dalam penyampaian fakta, 

masing-masing pihak memiliki gaya dan versi yang berbeda-

beda, ada yang santai, ada yang secara keras (emosi), ada 

yang secara tidak jelas apa yang diuraikan dan sebagainya. 

Kondisi tersebut harus diperhatikan oleh mediator. 

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yaitu tanggapan 

terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing 

pihak. Pada tahap kedua, para pihak mengadakan tawar-

menawar atau melakukan negosiasi di antara mereka 

sehingga dapat terbuka kemungkinan terjadi perdebatan 

bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang 

bersengketa, apabila meiator tidak cepat mengontrol para 

pihak sedemikian rupa maka situasi dapat menjadi tidak 

terkendali. 

3. Tahap ketiga: tawar-menawar pemecahan masalah. 

Setelah semua pihak menyampaikan informasi dan telah 

mengadakan musyawarah. Maka pada tahap ini para pihak 

masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. 

Pada tahap ini mediator akan menggunakan Caucus (bilik kecil) 

yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara 

terpisah. Pada kesempatan caucus ini mediator akan 
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menanyakan kepada pihak-pihak secara mendalam dan dari 

hati ke hati tentang apa yang diinginkan oleh pihak-pihak 

tersebut. Dengan kata lain mediator melakukan pengembangan 

informasi lebih lanjut dan menyelidiki keinginan kepentingan 

para pihak, dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Dari 

hasil pertemuan tersebut mediator akan membuat perumusan 

ulang, yang kemudian berdasarkan informasi yang 

dikembangkan pada pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat 

bersama, mediator mengutarakan (repharases) inti 

persengketaan. 

Setelah penyampaian inti-inti atau pokok permasalahan yang 

telah diidentifikasi, mediator bekerja dengan para pihak secara 

bersama-sama dan terpisah untuk: 

a. Mengidentifikasi isu-isu; 

b. Memberikan pengarahan para pihak tentang tawar-

menawar pemecahan masalah; 

c. Mengubah pendirian para pihak dari posisi menjasi 

kepentingan (interests). 

Pada tahap ini, mediator akan memberikan penjelasan atau 

pengarahan pokok-pokok masalah yang para pihak hadapi. 

Untuk memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi 

tersebut, mediator bekerja dengan para pihak untuk: 
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1) Membantu para pihak menaksir, menilai, dan 

memprioritaskan kepentingan masing-masing; 

2) Memperluas atau mempersempit sengketa bilamana 

perlu; 

3) Membuat agenda negosiasi; 

4) Memberikan penyelesaian alternatif. 

Pada kondisi ini, peran para pihak yang bersengketa lebih 

banyak, diharapkan para pihak mendapatkan titik terang 

untuk penyelesaian konflik mereka dan para pihak dapat 

berupa dari posisi ke kepentingan bersama, para pihak telah 

bekerjasama melakukan penaksiran, penilaian dengan 

dibantu mediator. 

2. Tahap keempat : pengambilan keputusan. 

Pada tahap keempat, para pihak bekerjasama dengan 

dibantu mediator untuk mengevaluasi pilihan, menetapkan 

trade off dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan-

perbedaan dan mencari basis yang adil bagi alokasi 

bersama. Dan akhirnya para pihak yang sepakat membuat 

keputusan bersama. Dalam tahap menentukan keputusan 

mediator dapat juga menekan para pihak, menemukan 

rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, 

membantu para pihak menghadapi para pemberi kuasa. 
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G. Berakhirnya Mediasi 

Berakhirnya mediasi menimbulkan konsekuensi bagi para 

pihak.  Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk 

mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. 

Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi 

yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya 

atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya 

diskusi-diskusi. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak 

menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa 

persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian 

tidak tertulis (oral settlement agreement) sangat tidak disarankan 

karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu perselisihan baru.92 

 Mediator dapat mengakhiri mediasi kapan saja jika 

disimpulkan bahwa yang disengketakan antara para pihak tidak 

dapat diselesaikan melalui mediasi. Para pihak yang bersengketa 

dapat menarik diri dari mediasi sebelum tatap muka mediasi secara 

tertulis kepada mediator. Pada penutupan mediasi, baik yang 

menghasilkan suatu penyelesaian maupun yang tidak, mediator 

akan mengembalikan semua dokumen kepada para pihak dan wajib 

memusnahkan semua catatan miliknya sendiri.93 

  

                                       
92 Gatot Soemartono, Op.Cit., hlm.150. 
93 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit., hlm.46. 
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Apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil pada tahap 

pertama, para pihak dapat menunda untuk sementara mediasi. Dan 

selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan 

kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya 

diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik dimana 

pembicaraan sebelumnya ditunda.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
94 Gatot Soemartono, Op.Cit., hlm.141. 
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BAB IV 

ARBITRASE 

 

 

A. Pengertian Arbitrase 
 

Kata Arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu “arbitrare”. 

Arbitrase juga dikenal dengan istilah lainnya yang memiliki maksud 

yang sama, misalnya perwasitan atau Arbitrage (Belanda), 

Arbitration (Inggris), Arbitrage  atau Schiedspruch (Jerman), 

Arbitrage (Perancis). Yang memiliki kesamaan arti yaitu kekuasaan 

untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. 

Dihubungkannya arbitrase menurut kebijaksanaan itu, dapat 

menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat 

menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis 

arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan 

norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa 

tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru, karena 

arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa 

yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.95 

 

                                       
95 R. Subekti,  (Jakarta : Bina Cipta, 1981), hlm.1. 
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Subekti merumuskan pengertian arbitrase sebagai suatu 

penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau 

para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan 

tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim 

yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.96 

Black’s Law Dictionary memberikan arti arbitrase : 

Arbitration is a process of dispute resolution in which a 

nuetral third party (arbitrator)  renders a decision after a 

hearing at which both parties have an oppurtunity to be 

heard.97  

 
Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian arbitrase 

sebagai berikut:98 

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif 

penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk 

tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana 

salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa 

“ketidaksepahaman” ketidaksepakatannya dengan pihak 

yang lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih 

arbiter-arbiter majelis ahli yang profesional, yang akan 

bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan 

menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau 

menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah 

disepakati     bersama    oleh     para pihak tersebut terdahulu  

                                       
96 R.Subekti,Op.Cit., ,hlm.1. 
97 Henry Campbell Black, Op.Cit., hlm. 70 
98 Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan 

Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative 
Dispute Resolution-ADR), hlm.56. 
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untuk sampai kepada putusan final dan mengikat. Oleh 

karena itu dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum 

prosedur dan hukum para pihak “law of procedure” dan “law 

of the parties”. Selain putusan arbiter yang final dan 

mengikat, dikenal pula pendapat mengikat “binding 

opinion”-bindend advices. 

 
Definisi lainnya yang dikemukakan Abdul Kadir, Ken Hoyle, 

Geofrrey Whitehead. Mereka memberikan batasan lembaga ini:99 

Penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang 

berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian 

bahwa keputusan Arbitrator akan final dan mengikat para 

pihak yang berperkara.  

 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 menyebutkan 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. 

 Arbitrase merupakan sistem ADR yang paling formal 

sifatnya. Dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa 

menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang 

netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat 

para pihak. 

 

                                       
99 Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), hlm.11. 
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B. Sejarah dan Sumber Hukum Arbitrase 

Sejarah arbitrase memiliki sejarah yang panjang dan 

berakar dari masayarakat hukum Romawi.100 Hal ini berarti sama 

lahirnya dengan sejarah hukum. Dibutuhkannya arbitrase karena 

mayarakat membutuhkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

untuk melengkapi hukum yang berlaku. Di Inggris, 101 kehadiran 

arbitrase dikenal sejak berkembangnya bisnis dan merupakan 

kelanjutan dari praktek pengadilan sejak zaman raja Stuart. 

Berkembangnya arbitrse tersebut karena dipengaruhi oleh 

pertumbuhan perdagangan internasional, meluasnya wilayah 

kerajaan yang diikuti pula dengan meluasnya bisnis para pedagang 

sehingga menimbulkan konsekuensi semakin besar peluang 

sengketa antar para pedagang, yang pada gilirannya dibutuhkan 

adanya arbitrase.102  

Pada awalnya sengekata bisnis para pedagang antar negara 

diselesaikan melalui saluran diplomatik, namun memasuki abad ke 

19 terjadi perubahan paradigma penyelesaian sengketa yaitu 

berkarakter   privat     melalui     arbitrase  internasional. Dari model  

 

                                       
100 John F.Phillips, Arbitration : Law, Practice and Precedent, (England : 

ICSA Publishing Cambridge, 1988), hlm. 8-9; Leo Kanowitz, Alternative Dispute 
Resolution, (St Paul Minnesota : West Publishing Co, 1985), hlm. 310 

101  Undang-undang Arbitrase di Inggris pertama kali diatur dalam 
Arbritration Act 1697 dan telah beberapa kali diubah, sedangkan di Amerika diatur 
dalam Arbitration Act 1925 

102 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit., hlm.77 
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perundingan berubah menjadi karakter yuridis yang diawali antara 

Amerika dengan Inggris.103 

Pada saat ini hampir seluruh sistem common law dan civil 

law memiliki undang-undang arbitrase. Di Belanda, hukum 

arbitrase diatur dalam Pasal 620-657 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Perdata dan pada tahun 1986 dilakukan perubahan dengan 

membentuk peraturan baru tentang arbitrase yaitu Pasal 1020 – 

1076. Pengaturan arbitrase meliputi 2 (dua) bagian, masing-masing 

titel pertama mengatur arbitrase di Belanda dan titel kedua 

mengatur arbitrase di luar Belanda. Demikian juga di Indonesia 

arbitrase sudah dikenal sebelum perang dunia ke 2 tetapi masih 

kurang dipergunakan karena masih belum dirasakan manfaatnya. 

Sesuai dengan asas konkordansi pengaturan arbitrase merupakan 

bagian dari hukum formal yang terdapat dalam Pasal 377 HIR / 705 

Rbg yang mengatakan “apabila orang Indonesia dan Timur Asing 

menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah 

(arbitrase), maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan 

perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. 

Pada awalnya arbitrase di Indonesia di atur dalam 

Regelement op de Burgerlijk Rechtsverordering (RV) yang 

merupakan   produk   dari  Pemerintahan Belanda. Ketentuan dalam  

                                       
103 M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta 

Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung : Citra 
Aditya Bakti, 1993), hlm. 212 
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RV tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka dikarenakan 

adanya peraturan peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Selain itu telah terjadi kesepakatan para sarjana dan praktisi hukum 

bahwa ketentuan-ketentuan  dalam RV dapat dipergunakan, tetapi 

ketentuan-ketentuan arbitrase sebagaimana dalam RV akan 

dianggap sebagai pedoman.104  

Peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa Eropa 

adalah Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Pasal 615 – 

651.105 Sejak tahun 1999, terjadi perubahan hukum arbitrase di 

Indonesia yaitu dengan keluarnya UU No.30 Tahun 1999, yang 

membawa konsekuensi bahwa ketentuan Pasal 377 HIR / Pasal 705 

Rbg dan Pasal 615 – 651 Rv dinyatakan tidak berlaku.106 

Di Indonesia, landasan hukum keberadaan lembaga 

arbitrase dahulu terdapat dalam Pasal 377 HIR/705 RBg yang 

menunjuk berlakunya Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv) yang 

telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sekarang ini arbitrase diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.  

 

 

                                       
104 Agnes M.Toar, et.al., Seri-seri Dasar Hukum Ekonomi 2-Arbitrase di 

Indonesia, Jakarta, 1995, hal.37.  
105 Pasal 615-623 mengatur persetujuan arbitrase dan pengangkatan 

arbiter, Pasal 624-630 mengatur pemeriksaan di muka arbitrase, Pasal 631-640 
mengatur putusan arbitrase, Pasal 641-647 mengatur upaya terhadap putusan 
arbitrase, Pasal 647-651 mengatur berakhirnya acara arbitrase. 

106 Pasal 81 UU No.30 Tahun 1999. 
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C. Prinsip-prinsip Arbitrase 

Agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang 

ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai 

berikut: 

1. Efisien 

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-

badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat 

arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya 

dengan waktu dan biaya. 

2. Accessibilitas 

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan 

tempat. 

3. Proteksi Hak Para Pihak 

Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk 

mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara 

terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar. 

4. Final and Binding 

Keputusan arbitrase haruslah final and binding kecuali 

memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika 

ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “due process”. 

5. Fair and Just 

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan 

sebagainya. 
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Merangsang masyarakat untuk lebih banyak menggunakan 

arbitrase sambil sebanyak mungkin menutup kelemahan adalah 

usaha yang sangat diharapkan, kelihatannya merupakan langkah 

yang ideal. Apalagi di negara seperti Indonesia ini yang teori dan 

kaidah hukumnya, maupun praktek peradilan konvensionalnya 

masih payah. 

 

D. Perjanjian Arbitrase 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata 

di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan 

(pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30/199). Ini berarti, arbitrase 

yang diatur dalam Undang-undang No. 30/199 merupakan cara 

penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang 

didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. 

Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbirase, 

melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum 

dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar 

kata sepakat mereka. 

 Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif 

penyelesaian sengketa – APS yang merupakan bentuk tindakan 

hukum yang diakui oleh    undang-undang    dimana    salah   satu 

pihak   atau     lebih          menyerahkan            sengketa-sengketanya –  
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ketidaksepahamannya – ketidaksepakatannya dengan satu pihak 

lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-

arbiter majelis) ahli yang profesional yang akan bertindak sebagai 

hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum 

negara yang berlaku atau menerapkan tata cara perdamaian yang 

telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk 

sampai kepada putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu 

dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para 

pihak (“law of procedure” dan “law of the parties”).107 

Arbitration is the most formalized alternative to the court 

adjudication of disputes. In this process, disputing parties 

present their case to a neutral third party who is empowered 

to render a decision. Pragmatic and policy considerations 

have led courts and legislatures to endorse arbitration as the 

preferred process in resolving a wide range of disputes. As a 

result, arbitration has benn transformed today into a flexible 

adjudicatory process, operating both in the mandatory, public 

context as well as in voluntary, private settings.108  

Arbitration is a process of dispute resolution in which a 

neutral third party (arbitrator) renders a decision after a 

hearing at which both parties have an opportunity to be 

heard. Where arbitration is voluntary, the desputing parties 

select the arbitrator who has the power to render a binding 

decision.109  

                                       
107

 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit., hlm.56-57. 
108

 Jacqueline M.Nolan-Haley, Op.Cit., hlm.119. 
109

 Henry Campbell Black, Op.Cit., hlm. 105. 
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Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa 

klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis 

yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu 

perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah 

timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 30/1999). 

Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan 

perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga 

yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (disputes setlement) 

atau difference yang terjadi antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian. 

 Jadi, fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan 

kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari 

perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, 

tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang 

bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”. 

 Perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” 

merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Itu 

sebabnya disebut perjanjian “asesor”. Keberadaannya, hanya 

sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan sama sekali tidak 

mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok tidak 

terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat 

batal dan cacat perjanjian pokok. Berbeda halnya jika perjanjian 

pokok     yang     cacat     atau     batal. Hal itu  langsung menyebabkan  
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perjanjian arbitrase gugur dan tidak mengikat. Lumpuhnya daya 

keabsahan perjanjian pokok, dengan sendirinya melumpuhkan 

klausula arbitrase. Begitu juga pemenuhan perjanjian pokok, 

menyebabkan klausula arbitrase hilang fungsinya. Jika perselisihan 

tidak terjadi di antara para pihak klausua arbitrase tidak memiliki 

peran apa-apa.110  

 Perjanjian arbitrase tersebut hanya merupakan tambahan 

yang memuat persyaratan khusus tentang cara penyelesaian bila 

timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok. Perjanjian 

arbitrase adalah pelengkap dari perjanjian pokok yang mengatur 

bagaimana sengketa yang mungkin timbul untuk diselesaikan oleh 

para pihak. Di dalam perjanjian (klausula) arbitrase ini lah, para 

pihak bersepakat akan memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan 

perbedaan pendapat yang terjadi dikemudian hari bukan melalui 

jalur litigasi. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan, perjanjian (klausula) 

arbitrase paling sedikit memiliki 2 (dua) karakteristik utama yaitu 

harus tertulis dan bersifat independen (otonom). Karena itu, 

perjanjian arbitrase perlu dirumuskan selengkap mungkin, dengan 

menegaskan peraturan yang dipilih dan disepakati, menentukan 

jenis    (bentuk)     arbitrase     yang     dipakai  (arbitrase ad hoc atau  

 

                                       
110 M.Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.62. 
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arbitrase institusional misalnya BANI), termasuk jumlah arbiter 

yang dikehendaki (arbiter tunggal atau majelis). 

Dalam hubungan dengan klausula arbitrase ini, Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) menyarankan kepada para pihak yang 

ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam 

perjanjian-perjanjian mereka klausula standar sebagai  berikut:111 

“Sebagai sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan 

diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan 

administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase 

BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang 

bersengketa sebagai keputusan-keputusan tingkat pertama 

dan terakhir. 

 

 Klausula arbitrase tersebut memberikan 

kompetensi/wewenang mutlak kepada BANI untuk memutus pada 

tingkat pertama dan terakhir, sesuai ketentuan Pasal 3 dan 11 

Undang-undang No. 30/1999. Ini berarti, Pengadilan Negeri tidak 

berwenang dan wajib menolak memeriksa dan mengadili sengketa 

tersebut. Pasal 10 Undang-undang No. 30/1999 menentukan, suatu 

perjanjian arbitrase tidak menjadi batal oleh kondisi-kondisi di 

bawah ini: 

a. Meninggalnya salah satu pihak. 

 

                                       
111

 http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html. 

http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html
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b. Bangkrutnya salah satu pihak. 

c. Novasi (pembaruan ulang). 

d. Insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) salah satu 

pihak. 

e. Pewarisan. 

f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. 

g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan 

pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang 

melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau 

h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. 

E. Bentuk Klausula Arbitrase 

 Perjanjian (klausula) arbitrase dapat dibuat sebelum 

terjadinya sengketa sebagai antisipasi apabila dikemudian hari 

timbul sengketa atau perbedaan pendapat di dalam melaksanakan 

perjanjian yang dibuatnya atau yang dibuat setelah timbulnya 

sengketa. Klausula arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya 

sengketa, dapat dibuat dalam akta tersendiri di luar perjanjian 

pokok atau dicantumkan dalam satu paket pada perjanjian 

pokoknya. Yang lazim dilakukan adalah membuat klausula arbitrase 

langsung jadi satu dengan perjanjian pokok dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan. 

 Ada kalanya para pihak lupa mencantumkan klausula 

arbitrase     pada     saat     membuat  dan menandatangani perjanjian  
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pokok atau tidak membuat akta tersendiri yang mengatur tata cara 

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, 

sesaat setelah perjanjian pokok ditandatangai. Dalam kasus ini, para 

pihak masih tetap bisa memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan 

sengketa yang timbul dengan melakukan kompromi diantara 

mereka untuk membuat kesepakatan tertulis bahwa mereka akan 

memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya. Karena 

itu, kesepakatan ini disebut sebagai “akta kompromis” dan harus 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-

undang No. 30/1999. 

 Akta kompromis baru bisa dikatakan sah apabila perjanjian 

tertulis itu telah ditandatangani oleh para pihak; dan bilamana para 

pihak tidak dapat menandatanganinya, maka harus dibuat dalam 

bentuk akta notaris. Di samping itu juga harus memuat: 

a. Masalah yang dipersengketakan. 

b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. 

c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis 

arbitrase. 

d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil 

keputusan. 

e. Nama lengkap sekretaris. 

f. Jangka waktu penyelesaian sengketa. 

g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 
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h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk 

menanggung segala biaya yang diperlukan untuk 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal-hal tersebut 

adalah batal demi hukum. Sebelum berlakukan Undang-undang No. 

30/1999, penetapan atau syarat sahnya akta kompromis diatur 

dalam Pasal 618 RV, dan dapat dirincikan seperti di bawah ini: 

1. Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul 

sengketa. 

2. Bentuknya harus “akta tertulis”, tidak boleh dengan 

persetujuan lisan. 

3. Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, 

maka akta kompromis harus dibuat di depan notaris. 

4. Isi akta kompromis memuat: 

a. Masalah yang disengketakan, 

b. Nama dan tempat tinggal para pihak, 

c. Nama dan tempat tinggal arbiter, dan 

d. Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus 

ganjil. 
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M. Yahya Harahap menguraikan bentuk dari perjanjian 

(klausula) arbitrase, sebagai berikut:112 

1. Pactum De Compromittendo (Kesepatakan setuju dengan 

putusan arbiter atau wasit). 

Dalam klausula arbitrase yang berbentuk pactum de 

compromittendo, para pihak mengikat dan menyetujui 

klausula arbitrase, sama sekali “belum” terjadi perselisihan. 

Seolah-olah klausula arbitrase dipersiapkan untuk 

mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa 

yang akan datang. Jadi, sebelum terjadi perselisihan yang 

nyata, para pihak telah sepakat dan mengikat diri untuk 

menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase. 

Bentuk klausula arbitrase yang seperti itu disebut pactum de 

compromittendo. 

Dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 

dirumuskan dalam kalimat: “the parties under take to submit 

to arbitration all of any differences...which may arise between 

them...”113 

Ditinjau dari segi pendekatan penafsiran dan praktek, 

dijumpai dua cara yang dibernarkan, Pertama: 

mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian  

                                       
112 M.Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.65-66. 
113

 Ibid. 
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pokok. Ini cara yang paling lazim. Klausula arbitrase 

langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian 

pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan 

klausula arbitrase. Antara yang satu dengan yang lain tidak 

terpisah dokumennya. Dalam perjanjian pokok, langsung 

dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, 

bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan 

(dispute atau difference) yang timbul di kemudian hari, 

melalui forum arbitrase. Kedua: pactum de compromittendo 

dibuat dalam akta tersendiri. Di samping apa yang telah 

dijelaskan di atas, pactum de compromittendo dapat dibuat 

tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung 

digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi 

dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok 

merupakan dokumen tersendiri. Akta perjanjian pokok 

merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian 

arbitrase.114 

Dengan demikian, ada dua dokumen, yakni: akta perjanjian 

pokok dan akta perjanjian arbitrase. Apabila pactum de 

compromittendo berupa akta yang terpisah dari perjanjian 

pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap 

berpegang    pada       ketentuan,     bahwa     akta persetujuan  

                                       
114 Ibid. 
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arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan atau sengketa 

terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan 

pactum de compromittendo, harus dibuat sebelum 

perselisihan timbul. Terserah kapan mau dibuat, asalkan 

dilakukan sebelum terjadi perselisihan antara dua pihak. 

Boleh dibuat beberapa saat setelah pembuatan perjanjian 

pokok, bisa juga dibuat beberapa lama setelah pembuatan 

perjanjian pokok. Patokannya asal dibuat sebelum terjadi 

perselisihan sengketa. 

2. Akta kompromis. 

Akta kompromis adalah akta yang berisi aturan 

penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara pihak-

pihak yang membuat perjanjian.  

Akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase, dibuat 

“setelah” timbul perselisihan antara pihak yang berbunyi: 

Setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian 

sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedang sebelumnya, 

baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri, tidak 

diadakan persetujuan arbitrase. Dalam kasus yang seperti 

ini, apabila pihak menghendaki agar perselisihan 

diselesaikan melalui forum arbitrase, mereka dapat 

membuat perjanjian untuk itu.  
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Perjanjian arbitrase yang seperti itu disebut “akta 

kompromis” yakti an agreement resolving differences by 

mutual concessions to prevent a lawsuit. Jika demikian 

halnya, akta kompromis merupakan kebalikan dari pactum 

de compromittemdo. Pada pactum de compromittendo, 

perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase telah 

disepakati sejak semula, “sebelum” perselisihan terjadi. 

Menurut istilah Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958: 

“differences which maybe arises”. Pada akta kompromis, 

perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru 

diikat dan disepakati “setelah” terjadi perselisihan. Oleh 

Pasal II ayat (1) Konvensi New York dirumuskan: 

“differences which been arisen”. 

F. Prosedur Arbitrase 

 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 30/1999 menyatakan 

bahwa: “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, 

bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam 

pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Undang-undang ini.” (Ini merupakan prinsip party 

autonomy yang memberi para pihak kebebasan penuh untuk 

memutuskan prosedur beracara arbitrase, penggunaan arbitrase 

institusi nasional atau internasional, dan piilhan hukum.) Ayat 3 

menyebutkan     bahwa: “Dalam    hal para pihak telah memilih acara  
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arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada 

kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat 

diselenggarakan arbitrase dan jika jangka waktu dan tempat 

arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan 

menentukan.” 

 Dalam praktik, selain menentukan batas waktu untuk 

penyelenggaraan arbitrase dan putusan arbitrase, sehubungan 

dengan hukum acara, para pihak juga perlu menyepakati ada 

tidaknya hak banding, serta menyatakan apakah arbitrase akan 

dilakukan secara exaequo et bono  ataukah berdasarkan aturan-

aturan hukum secara ketat. 

 Dalam dunia perdagangan, pemeriksaan arbitrase 

berdasarkan prinsip ex aequo et bono tampah lebih serasi dan 

kecenderungan untuk mendasarkan arbitrase atas prinsip tersebut 

terlihat pula di Indonesia.115 

.Beberapa hal yang berhubungan dengan proses beracara 

arbitrase dan perlu dipahami oleh para pihak akan diuraikan di 

bawah ini, yaitu: 116 

1. Permohonan arbitrase 

Pada umumnya proses beracara dalam pemeriksaan 

arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak  

                                       
115  Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di 

Indonesia (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 12. 

116 Gatot Soemartono, Op.Cit., hlm.49-68. 
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yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan cara 

arbitrase. Permohonan tersebut ditujukan kepada 

sekretariat dari badan arbitrase yang bersangkutan, dan 

pada umumnya permohonan tersebut juga diberitahukan 

kepada pihak lawannya. Proses arbitrase dianggap mulai 

berlaku pada saat permohonan arbitrase tersebut diteima di 

sekretariat. 

Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 30/1999 

menyebutkan jangka waktu bagi pemohon untuk 

menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau 

majelis arbitrase, yang lamanya ditentukan oleh arbiter atau 

majelis arbitrase. 

Di dalam praktik, pada umumnya permohonan arbitrase 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase 

secara tegas. Hal ini perlu dinyatakan dengan tegas 

untuk menentukan bahwa yang dimohon adalah 

penyelesaian arbitrase dan bukan penyelesaian secara 

konsiliasi, atau lainnya. 

b. Nama dan alamat lengkap dari para pihak. 

c. Referensi pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh 

para     pihak,      baik      berupa  klausula arbitrase dalam  
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kontrak atau dokumen lain yang termasuk dalam 

perjanjian keseluruhannya.  

d. Uraian tentang gugatan dan dasar pembuktiannya. 

e. Uraian tentang penyelesaian yang diinginkan termasuk 

ganti rugi.  

f. Usulan tentang jumlah arbiter, tempat dimana arbitrase 

dilangsungkan serta hukum dan bahasa yang digunakan. 

Dalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan mengenai surat 

tuntutan yang harus diajukan secara tertulis dan isinya 

memuat sekurang-kurangnya:  

a. Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat 

kedudukan para pihak; 

b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan 

lampiran bukti-bukti; dan 

c. Isi tuntuan yang jelas. 

Isi tuntutan yang jelas berarti apabila isi tuntutan berupa 

uang, maka harus disebutkan jumlahnya yang pasti. (Dalam 

hukum acara  perdata, hal ini disebut dengan 

posita/petitum dari gugatan.) 

Dalam Pasal 39 s.d. 44 Undang-undang No. 30/1999 

ditentukan bahwa setelah menerima surat tuntutan dari 

pemohon,       arbiter        atau      ketua      majelis      arbitrase  
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menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada 

termohon disertai dengan perintah atau keharusan kepada 

termohon untuk menganggapi dan memberikan jawabannya 

secara tertulis, yaitu dalam waktu paling lama 14 hari sejak 

diterimanya salinan tuntutan tersebut. 

Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, atas 

perintah arbiter atau ketua mejalis arbitrase, salinan 

jawaban termohon disampaikan kepada pemohon, diikuti 

dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk 

menghadap suatu persidangan, yaitu paling lama 14 hari 

sejak perintah dikeluarkan. 

Paling lambat pada sidang pertama, termohon dapat 

mengajukan tuntutan balasan, dimana pemohon diberi 

kesempatan untuk menanggapi. Tuntutan balasan tersebut 

diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase 

bersama-sama dengan pokok sengketa.  

Jika pemohon pada hari yang ditentukan tanpa suatu alasan 

yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah 

dipanggil secara patut, maka surat tuntutannya dinyatakan 

gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap 

selesai.  

Sebalik, jika pada hari yang telah ditenutkan termohon 

tanpa    suatu   alasan yang sah tidak menghadap, sedangkan  
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termohon telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau 

majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan satu kali 

lagi. Dalam waktu paling lama 10 hari setelah pemanggilan 

kedua diterima oleh termohon, jika tanpa alasan sah 

termohon juga tidak datang menghadap persidangan, maka 

pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan 

tuntutan dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak 

beralasan atau tidak berdasarkan hukum. 

2. Tempat arbitrase 

Pada umumnya pengertian tempat arbitrase mengacu pada 

tempat dimana sidang arbitrase dilakukan, sampai 

dijatuhkannya putusan. Perlu diingat bahwa tempat dimana 

putusan arbitrase dijatuhkan tidak selalu merupakan 

tempat di mana pututsan arbitrase harus dilaksanakan. Hal 

ini penting, terutama sehubungan dengan ketentuan 

konvensi yang mengatur tentang pengakuan dan 

pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri.  

Dalam kaitan itu, tempat arbitrase mengandung dua 

pengertian, yaitu: 

a. Tempat dimana putusan arbitrase dibuat; dan 

b. Tempat dimana putusan arbitrase dilaksanakan. 

Tempat dimana putusan arbitrase dibuat, menyangkut 

tempat     berlangsungnya   sidang arbitrase, biasanya dipilih  
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oleh para pihak yang berkontrak. Tempat arbitrase tersebut 

perlu disebutkan secara tegas dalam perjanjian karena hal 

itu akan menyangkut nasionalitas (kebangsaan) dari 

putusan arbitrase. Dengan demikian, pengadilan negara 

tempat arbitrase yang disebutkan dalam perjanjian itulah 

yang berwenang membatalkan putusan arbitrase.  

Ketentuan BANI tampak lebih fleksibel bahwa persidangan 

diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan 

merupakan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di 

tempat lain jika dianggap perlu oleh majelis berdasarkan 

kesepakatan para pihak. 

Dalam Undang-undang No. 30/1999, para arbiter diberi 

kewenangan untuk menentukan tempat arbitrase. Hal itu 

disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) bahwa: “Tempat 

arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase 

kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak”. Ayat (2) 

menyatakan: “Arbiter atau majelis arbitrase dapat 

mendengan keterangan saksi atau mengadakan pertemuan 

yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat 

arbitrase diadakan”. 

Tempat arbitrase sangat penting karena menyangkut 

kelancaran jalannya sidang arbitrase, keterangan saksi-

saksi,    dan pertemuan   konsultasi di antara anggota majelis  
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arbitrase. Dalam praktik tempat arbitrase biasanya 

ditentukan di tempat yang netral yang bukan tempat 

kedudukan masing-masing pihak, kecuali salah satu pihak 

mempunyai posisi tawar-menawar (bargaining position) 

yang lebih kuat. 

Dalam kegiatan bisnis internasional, tempat sidang 

arbitrase biasanya dikaitkan dengan tersedianya lembaga 

dan kemudahan-kemudahan bagi pelaksaan tugas arbitrase, 

misalnya Jakarta (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), 

Paris (International Chamber of Commerce), London 

(London Court of Internationa Arbitration), Singapura 

(Singapore International Arbitration Center), New York 

(American Arbitration Association), dan lain-lain. 

Ada kemungkinan bahwa negara dimana pihak tergugat 

berdomisili serta kekayaan perusahaannya (tempat putusan 

arbitrase dilaksanakan) dengan negara tempat sidang 

arbitrase tersebut berlangsung (sampai putusan arbitrase 

dijatuhkan), tidak mempunyai perjanjian berkaitan dengan 

eksekusi putusan arbitrase atau keduanya tidak terikat pada 

konvensi internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan 

arbitrase luar negeri. Akibatnya, putusan arbitrase yang 

telah diperoleh di luar negeri tidak akan dapat dilaksanakan 

di negara pihak tergugat berdomisili dengan kekayaannya.  
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Untuk itu, tempat dilangsungkannya sidang arbitrase perlu 

diperhatikan oleh para pengusaha Indonesia dan ahli 

hukumnya. 

3. Hukum dan bahasa 

Pada dasarnya, hukum yang dipakai untuk menyelesaikan 

sengketa adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Dalam 

pelenyelsaian sengketa secara arbitrase para pihak 

mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum 

yang harus dipakai oleh para arbiter dalam menyelesaikan 

sengketa yang bersangkutan. Hukum dari negara tertentu 

yang dipilih oleh para pihak merupakan hukum 

substansifnya dan bukan kaidah-kaidah hukum perdata 

internasionalnya. Hukum substansif perdata di Indonesia, 

misalnya, terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

Jadi, dalam suatu proses penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase dijumpai dua jenis hukum yang berlaku, yaitu: 

a. Aturan-aturan dari badan arbitrase yang dipilih oleh 

para pihak, untuk menentukan prosedur arbitrase 

(hukum formal); dan 

b. Aturan-aturan hukum substansif yang dipilih oleh para 

pihak untuk menentukan hal dan kewajiban mereka 

(hukum materiil). 
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Tentang pilihan hukum tersebut, Pasal 56 ayat (2) 

menyebutkan bahwa: “Para pihak berhak menentukan 

pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian 

sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para 

pihak”. Sebelumnya, ditegaskan dalam ayat (1) bahwa: 

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambi keputusan 

berdasarkan keadlian dan kepatutan”. 

Jadi, jelaslah bahwa apabila para pihak tidak menentukan 

sendiri hukum substansif mana yang dipakai, maka arbiter 

atau para arbiter dapat menentukannya. Dalam memilih 

hukum mana yang akan digunakan, majelis arbitrase 

mempetimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

dan praktik/kebiasaan dalam kegiatan bisnis yang 

bersangkutan, sedangkan dalam arbitrase internasiona 

majelis perlu pula mempertimbangkan aturan arbitrase 

setempat dan kaidah-kaidah hukum perdata internasional. 

Dalam arbitrase internasional dijumpai beberapa rezim 

hukum yang berlaku, yaitu: 

a. Hukum yang berlaku bagi penyelesaian sengketa, 

merupakan hukum yang substantif (substantive law); 

b. Hukum yang berlaku atas kegiatan arbitrase, disebut 

hukum dari tempat arbitrase (curial law atau lex arbitri); 
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c. Hukum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan 

arbitrase; dan 

d. Hukum perdata internasional yang berlaku atas hukum-

hukum tersebut (a, b, c). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari 

tempat dimana arbitrase berlangsung tidak secara otomatis 

digunakan dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, tempat 

arbitrase yang dipilih oleh para pihak adalah Tokyo di 

Jepang, hal ini tidak berarti bahwa hukum Jepanglah yang 

digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, hukum apa 

yang akan berlaku tergantung pada pilihan hukum yang 

diambil oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka. 

Demikian pula, mengenai bahasa yang digunakan, para 

pihak dapat melakukan pilihannya. Apabila para pihak tidak 

menentukan bahasa yang akan digunakan, majelis 

arbitraselah yang akan menentukan dengan memperhatikan 

keinginan para pihak atau mendasarkan pada bahasa yang 

digunakan dalam dokumen-dokumen bisnis dan 

korespondensi dari pihak yang bersengketa. Dalam Undang-

undang No. 30/1999, Pasal 28 menyebutkan bahwa: 

“Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase 

adalah    Bahasa    Indonesia kecuali atas persetujuan arbiter  
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atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain 

yang akan digunakan”. 

Oleh karena itu, jika para pihak bermaksud menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa bagi arbitrase (applicable 

language), maka mereka perlu memasukkan dua hal dalam 

klausul arbitrase, yaitu: pertama, menyebutkan bahasa 

Inggris sebagai pilihan bahasa dalam semua proses 

arbitrase; dan kedua, para pihak hanya dapat mengangkat 

arbiter yang bersedia menggunakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa dalam arbitrase. 

Klausul tersebut akan “memaksa” arbiter atau majelis 

arbitrase untuk memerintahkan agar setiap dokumen atau 

bukti disertai dengan terjemahannya ke dalam bahasa 

Inggris. (Bandingkan klausul arbitrase tersebut dengan 

Pasal 35 Undang-undang No. 30/1999, yang menyatakan: 

“Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar 

setiap dokumen atau bukti disertai terjemahan ke dalam 

bahasa yng ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase”.) 

Dari keseluruhan uraian tentang hukum dan bahasa di atas 

dapat disimpulkan bahwa hukum dan bahasa dari tempat 

penyelenggaraan arbitrase tidak serta-merta dipakai untuk 

menyelesaikan sengketa. Misalnya, tempat arbitrase yang 

dipilih    adalah    Jakarta, hal    ini  tidak selalu berarti bahwa  
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hukum dan bahasa Indonesia yang harus digunakan dalam 

proses pemeriksaan sengketa. Hukum dan bahasa apa yang 

berlaku tergantung pada pilihan hukum dan pilihan bahasa 

yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian 

arbitrase mereka. Dengan demikian, dapat terjadi dalam 

proses penyelesaian sengketa secara arbitrase, pemeriksaan 

perkara diselenggarakan di Jakarta (pilihan tempat), dengan 

menggunakan bahasa Inggris (pilihan bahasa), dan 

memanfaatkan hukum Jepang (pilihan hukum). Hal ini 

dimungkinkan karena, misalnya, sengketa tersebut terjadi 

antara pengusaha Indonesia dan Jepang. 

4. Pengangkatan arbiter 

Pada dasarnya kualitas arbitrase tergantung sepenuhnya 

pada kualitas para arbiternya. Apakah proses pemeriksaan 

arbitrase akan berjalan dengan lancar, apakah 

pertimbangan yang diberikan berbobot, apakah putusan 

yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, 

serta syarat-syarat kewajaran sehingga dapat diterima oleh 

para pihak, semua itu tergantung pada kemampuan para 

arbiternya. Dengan demikian, dalam beracara arbitrase, 

masalah pengangkatan arbiter merupakan peristiwa yang 

sangat penting. 
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Dalam praktik sering kali dijumpai klausul-klausul yang 

menunjukkan kelemahan dalam pengangkatan para 

arbiter sehingga sejak awal proses penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase telah tersendat. Hal ini 

karena biasanya dalam kontrak hanya ditentukan 

bahwa: “Apabila timbul perselisihan, maka sengketa 

para pihak akan diselesai melalui arbitrase”. Mengenai 

bagaimana arbitrase dilaksanakan, berapa jumpat 

arbiter yang harus diangkat, dan bagaimana cara 

pengangkatannya, khususnya jika pihak lawn sejak 

semua tidak mau bekerja sama dalam pengangkatan 

para arbiter, tidak disebutkan.  

Jadi, pihak tergugat akan mempunyai banyak alasan 

agar arbiter tidak dapat diangkat, misalnya dengan 

menyatakan bahwa tidak ada sengketa (dispute) di 

antara mereka sehingga perlu diselesaikan melalui 

arbitrase tetapi diluar itu, atau pokok sengketa tidak 

termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian melalui 

arbitrase, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, adanya klausul arbitrase tidak 

membantu proses penyelesaian sengketa, sebaliknya 

justru mempersulit. Hal itu karena setelah adanya 

klausul    arbitrase    tersebut,   sengketa  tidak dapat lagi  
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diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan. Pengadilan 

akan menyatakan bahwa ia tidak berwenang memeriksa 

perkara tersebut berhubung adanya klausul arbitrase. 

Untuk menghindari timbulnya kesulitan karena pihak 

lawan menolak bekerja sama dalam pengangkatan 

arbiter, sejak awal perlu dicantumkan, misalnya, bahwa 

arbitrase akan dilangsungkan sesuai dengan aturan-

aturan dari suatu badan arbitrase tertentu. Jadi, jika 

pihak tergugat menoak untuk mengangkat arbiter, maka 

ketentuan badan arbitrase itulah yang akan 

menyelesaikannya. 

Undang-undang No. 30/1999 memberi kewenangan 

yang besar kepada para pihak untuk menunjuk 

arbiternya sendiri, atau jika para pihak tidak dapat 

mencapai kata sepakat mengenai pemilihan arbiter, 

mereka dapat meminta bantuan pengadilan negeri atau 

lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiternya. 

Jumlah arbiter yang ditunjuk dapat arbiter tunggal (satu 

arbiter) atau berupa majelsi (tiga arbiter). Dalam hal 

para pihak telah sepakat bahwa sengketa yang timbul 

akan diperiksa dan diputuskan oleh arbiter tunggal, para 

pihak wajib mencapai suatu kesepakatan tentang 

pengangkatan     arbiter     tunggal     tersebut.    Pasal   14  
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Undang-undang No. 30/1999 menentukan bahwa, 

“Apabila dalam waktu paling lama (empat belas) hari 

para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, 

atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua 

Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal”. 

Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut 

“...berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para 

pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga 

arbitrase dengan memperhatikan baik rekomendasi 

maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak 

terhadap orang yang bersangkutan”.  

Untuk penyelesaian sengketa dengan majelis arbitrase, 

para pihak menunjuk dua orang arbiter yang diberi 

kewenangan untuk menunjuk arbiter yang ketiga. 

Arbiter ketiga kemudian diangkat sebagai ketua majelis 

arbitrase. Jika kedua arbiter tersebut (dalam 14 waktu  

hari) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, maka atas 

permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri 

dapat mengangkat arbiter ketiga. Pengangkatan 

tersebut tidak dapat diajukan pembatalan. (Lihat Pasal 

15 ayat 1, 2, 4, dan 5 Undang-undang No. 30/1999.) 

Tetapi, menurut Pasal 15 ayat (3): “Apabila dalam waktu 

paling    lama    30 hari    setelah pemberitahuan diterima  
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oleh termohon..., dan salah satu pihak ternyata tidak 

menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis 

arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan 

bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya 

mengikat kedua belah pihak”. 

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tampaknya dimaksudkan 

untuk menjamin efisiensi dan mencegah upaya 

penundaan pelaksanaan arbitrase oleh salah satu pihak. 

Namun demikian, ketentuan tersebut (yang secara 

otomatis beraku setelah lewat tenggang waktu 30 hari 

tanpa perlu adanya pemberitahuan susulan) dinilai 

tidak lazim dan mengandung banyak kelemahan, 

khususnya apakah arbiter yang diangkat hanya oleh satu 

pihak (atau pihak lawan) dapat bersikap adil.  

Tentang kriteria seorang arbiter, pada dasarnya setiap 

orang dapat menjadi arbiter jika ia memiliki keahlian 

tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

sengketa. Jadi, seorang arbiter bisa seorang ahli hukum 

(kecuali hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan 

lainnya) atau ahli di bidang tertentu lainnya. 

Secara spesifik yang dapat ditunjuk atau diangkat 

sebagai    arbiter   menurut  Pasal 12 Undang-undang No.  
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30/1999 adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Cakap melakukan tindakan hukum; 

b. Berumur paling rendah 35 tahun; 

c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau 

semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah 

satu pihak yang bersengketa; 

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau 

kepentingan lain atas putusan arbitrase; atau 

e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif 

bidangnya paling sedikit 15 tahun. 

Dari ketentuan tersebut tidak diatur mengenai 

kemampian bahasa, asal kebangsaan, dan lain-lain. Hal 

ini memberi kesempatan digunakannya arbiter asing 

yang kemampuannya diakui secara internasional. BANI 

memiliki suatu daftar arbiter, yang didalamnya terdapat 

arbiter asing yang berbobot, dan dalam ketentuan BANI 

secara khusus diatur tentang “arbiter luar” yang dapat 

dipilih sendiri oleh para pihak. Namun demikian, 

ketentuan mengenai umur minimal 35 tahun dan 

keharusan pengalaman selama paling sedikit 15 tahun 

telah     menutup   peluang bagi para profesional dan ahli  
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hukum muda yang potensial. (Tidak jelas latar belakang 

pembatasan umur minimal dan pengalaman tersebut.) 

Hak ingkar 

Tentang hak ingkar, hal itu diatur dalam Pasal 22 s.d. 26 

Undang-undang No 30/1999. Terhadap arbiter dapat 

diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan 

dan bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa 

arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan 

akan berpihak dalam mengambil keputusan. 

Tuntutan ingkar terhadap salah seorang arbiter dapat 

pula dilaksanakan apabila terbukti ada hubungan 

kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah 

satu pihak atau kuasanya. 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 Negeri 

yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat 

diajukan perlawanan. 

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah 

memperhitungkan kemungkinan alasan-alasan dapat 

digunakannya hak ingkar. Tetapi, jika arbiter tersebut 

tetap    diangkat oleh para pihak, maka mereka dianggap  
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telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar 

berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika 

mengangkat arbiter tersebut. (Hal ini tidak menutup 

kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak 

diketahui sebelumnya, yang memberikan hak para pihak 

untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-

fakta baru tersebut.) 

5. Kewenangan arbiter 

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 30/1999 

dinyatakan bahwa: “Wewenang arbiter tidak dapat 

dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan kewenangan 

tersebut dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian 

diangkat sesuai dengan Undang-undang”. Ayat 2 

menyebutkan bahwa: “Arbiter dapat dibebastugaskan 

bilamana berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang 

harus dibuktikan melalui jalur hukum”. 

Meskipun ketentuan Pasal 26 ayat (2) mengenai 

pembebastugasan arbiter tersebut sangat penting, 

pengaturannya cukup membingungkan dan tidak lengkap. 

Misalnya, tidak diketahui siapa yang berwenang 

membebastugaskan arbiter, apakah pengadilan atau majelis 

arbitrase (badan arbitrase); bagaimanakah proses 

pembebastugasannya,   atas    permohonan    para pihak atau  
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secara langsung oleh pengadilan atau badan arbitrase; dan 

apakah ukurannya atau kriteria mengenai “sikap tercela”? 

Dalam praktik, kewenangan para arbiter dalam 

penyelesaian sengketa antara lain meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Menentukan sejauh mana masalah yang disengketakan 

dapat diselesaikan melalui arbitrase; 

b. Menilai sah tidaknya kontrak yang bersangkutan; 

c. Menentukan pembuktian bagaimana yang dapat 

diterima oleh para pihak, serta syarat-syarat 

pembuktian; 

d. Menilai kebiasaan di bidang perdagangan yang dapat 

dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa; dan 

e. Menentukan penyelesaian sementara yang dinilai adil. 

Pasal 32 Undang-undang No. 30/1999 mengakomodasikan 

kewenangan arbiter untuk menentukan penyelesaian 

sementara yang mereka anggap adil secara huruf e di atas, 

yaitu: arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil 

putusan provisional atau pusan sela lainnya atas permohona 

salah satu pihak. Putusan tersebut adalah untuk mengatur 

ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa ternasuk 

penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang 

kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang sudah rusak. 
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G. Putusan  Arbitrase 

Pasal 631 Rv meletakkan suatu asas bahwa putusan 

arbitrase harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku dalam bidang yang disengketakan. Dalam himpunan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,117 pasal 

tersebut diterjemahkan “Para wasit menjatuhkan keputusan 

menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut 

kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai 

manusia-manusia baik berdasar keadilan”. 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 

tersebut adalah yang langsung berkaitan dengan bidang hukum 

yang disengketakan. Jika yang disengketakan mengenai masalah 

hubungan dagang, peraturan perundang-undangan yang berlaku 

adalah KUH Dagang. 

Mahkamah arbitrase dapat menjatuhkan putusan 

berdasarkan putusan ex aequo et bono, yang lazim juga disebut 

compositeur. Putusan ini dijatuhkan menurut keadilan atau 

according to the jurisdiction. Dalam peristilahan hukum Belanda, hal 

ini disebut memutus sengketa berdasarkan naar biljkheid. Cara ini 

diperbolehkan apabila para pihak dalam perjanjian arbitrase 

memberi kuasa kepada mahkamah untuk memutuskan sengketa 

berdasarkan    kebijakan    atau    keadilan. Tanpa  adanya penegasan  

                                       
117 M. Yahya Haharap, Op.Cit., hlm.670. 
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yang demikian, mahkamah tidak boleh memutus sengketa 

berdasarkan prinsip ex aequo et bono.118 

Dalam Undang-undang No. 30/1999, para pihak berhak 

untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase 

atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga 

arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para 

pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang 

mengikat (binding opinion) mengenai persoalan berkenaan dengan 

perjanjian tersebut, misalnya:119 

1. Penafsiran ketentuan yang kurang jelas. 

2. Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang 

berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. 

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut 

menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan 

salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap 

melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut 

tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya 

hukum banding atau kasasi. Putusan arbitrase yang tidak 

ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau 

meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya 

putusan. 

                                       
118 Suyud Margono, Op.Cit., hlm.130. 
119 Ibid., hlm.131. 
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H. Eksekusi Putusan Arbitrase 

Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 

hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau 

salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh 

arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh 

panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.  

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan 

lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya 

kepada panitera Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan syarat dan 

jika tidak terpenuhi berakibat putusan arbitrase tidak dapat 

dilaksanakan. Berdasarkan Undang-undang No. 30/1999, putusan 

arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final, artinya 

putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak 

dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah 

pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan 

arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka 

akan diselesaikan melalui arbitrase. 

2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui 

arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani 

oleh para pihak. 
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3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. 

4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh Ketua Pengadilan 

Negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan. 

Dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, putusan ditetapkan dalam waktu paling 

lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981 

tanggal 5 Agustus 1981, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan 

hasil Konvensi New York 1958 (Convention on the Recognitionand 

Enforcement of Foreign Arbitral Award) sebagai bagian sistem 

hukum nasional. 

Hal ini berarti bahwa secara yuridis peradilan Indonesia 

mengakui keputusan dari arbitrase asing (yang diputus di luar 

negeri) serta bersedia menjalankan eksekusinya di wilayah hukum 

Republik Indonesia. 

Untuk mengatasi hambatan serta merealisasikan Keppres 

tersebut Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma No. 1 

Tahun    1990    tanggal 1   Maret 1990. Perma  ini mengatur tentang  



 

126 
 

 

 

 

 

 

ketentuan-ketentuan tata cara eksekusi putusan arbitrase asing. 

Selama ini, sejak berlakunya Keppres yang mengesahkan Konvensi 

New York 1958 terdapat “kekosongan” acara yang menyangkut tata 

cara eksekusi putusan arbitrase asing. Pengajuan permintaan 

eksekusi putusan arbitrase asing selalu kandas dan tidak dapat 

dieksekusi oleh pengadilan Indonesia karena belum ada peraturan 

hukum acaranya. 

Kondisi ini telah mendatangkan kritik dari berbagai 

kalangan, terutama dari masyarakat dunia luar, dan memotivasi 

Mahkamah Agung RI untuk segera “melahirkan” Perma No. 1 Tahun 

1990. Dengan lahirnya Perma tersebut, kekosongan hukum telah 

terisi. Dengan demikian, kepercayaan duania luar terhadap 

Indonesia diharapkan makin berkembang sehingga hubungan 

interdependen dalam dunia dagang dan penanaman modal asing 

makin tumbuh ke arah yang saling hormat menghormati serta 

saling menguntungkan. 

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan (fundamental) 

dalam menjalankan eksekusi putusan arbitrase asing. Pada 

dasarnya asas-asas dimaksud sejajar dengan asas yang tercantum 

dalam Konvensi New York 1958, antara lain sebagai berikut:120 

a. Asas nasionalis 

 

                                       
120

 Ibid., hlm.133-134. 
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Menurut asas ini, untuk menentukan dan menilai apakah 

suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai 

putusan arbitrase asing, harus diuji menurut ketentuan 

hukum RI. Akan tetapi, sangat disayangkan, penjelasan lebih 

lanjut tentang asas nasionalitas tersebut tidak diperoleh 

dalam Perma. 

b. Asas resiprositas 

Berdasarkan asas resiprositas, tidak semua putusan 

arbitrase asing dapat diakui (recognize) dan di eksekusi 

hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing: 

1. Yang mempunyai ikatan bilateral dengan negara RI, dan 

2. Terikat bersama dengan negara RI dalam suatu 

konvensi internasional (peserta ratifikasi suatu 

konvensi internasional). 

Jadi, untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing harus 

diteliti lebih dahulu apakah Indonesia mempunyai ikatan 

atau hubungan kerja sama (ikatan bilateral) dengan negara 

dimana putusan diambil atau apakah negara Ri terikat 

bersama-sama dengan negara tersebut dalam suatu 

konvensi internasional. yang jelas, berdasarkan Undang-

undang No. 5 Tahun 1958, Pemerintah Indonesia telah 

menyetujui isi Konvensi Penyelesaian Perselisihan 

Penanaman   Modal  Antara Negara dan Warga Negara Asing  
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(Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between States and Nationals of other States). Begitu juga 

Keppres No. 34 Tahun 1981 telah mengesahkan Konvensi 

New York 1958 (Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards) sebagai bagian 

sistem hukum nasioan pada tanggal 5 Agustus 1981. Dengan 

demikian, Indonesia secara timbal balik terikat kepada 

negara-negara yang telah menyetujui dan meratifikasinya. 

Sampai bulan Maret 1983, negara-negara yang telah 

meratifikasi Konvensi New York 1958 tercatat sebanyak 64 

negara. Berdasarkan asas resiprositas, Indonesia terikat 

untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang 

diambil dalam salah satu negara tersebut.  

c. Pembatalan dalam ruang lingkup hukum dagang 

Asas ini membatasi pengakuan dan pelaksanaan eksekusi 

putusan arbitrase asing hanya sepanjang ruang lingkup 

hukum dagang menurut ketentuan hukum Indonesia. 

a. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 

b. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan 

pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase dapat 

diakui  serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik  

 



 

129 
 

 

 

 

 

 

Indonesia dengan syarat sebagai berikut:121 

1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter 

atau majelis di suatu negara dengan negara Indonesia 

terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun 

multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan 

putusan arbitrase internasional. 

2) Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan 

yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk 

dalam ruang lingkup hukum dagang.  

3) Putusan arbitrase internasional tersebut tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum. 

4) Apabila putusan arbitrase internasional menyangkut 

negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak 

dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah 

memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan 

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap 

putusan Mahkamah Agung ini tidak dapat diajukan 

upaya perlawanan.  

Dalam hal ini untuk pihak yang mengakui dan 

melaksanakan putusan arbitrase internasional, atas putusan Ketua 

Pengadilan     Negeri    Jakarta  Pusat tidak dapat upaya banding atau  
                                       

121
 Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 
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kasasi. Sebaliknya, jika pihak yang menolak untuk mengakui dan 

melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional dapat diajukan 

upaya kasasi. 

Sita eksekusi dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase 

internasional mengikuti tata cara dalam hukum acara perdata dan 

dapat dilakukan atas harta kekayaaan milik termohon eksekusi. 

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan pelaksanaan 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif 

berwenang melaksanakannya.  

 

I. Pembatalan putusan arbitrase 

Permintaan pembatalan putusan arbitrase versi Rv diatur 

dalam Pasal 643 dan seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu 

dibahas sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase, seperti 

syarat formal, alasan, dan kewenangan melakukan pembatalan. 

Syarat formal permohonan pembatalan antara lain sebagai berikut: 

1. Putusan tidak dapat diminta banding, dengan kata lain 

upaya banding mematikan upaya pembatalan. Kalau dapat 

dibanding, satu-satunya upaya yang dibolehkan melawan 

putusan hanya upaya “banding”. Ini berarti, setiap putusan 

yang dapat dibanding tidak dapat dilawan dengan upaya 

pembatalan. 
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2. Tenggang waktu permohonan pembatalan diajukan dalam 

jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak putusan 

diberitahukan kepada para pihak.  

3. Dalam Pasal 645 Rv, tuntutan atau perlawanan baru terbuka 

setelah ada perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. 

Pasal 645 Rv mengatur tentang kompetensi absolut dan 

relatif penyelesaian pembatalan putusan arbitrase. Kompetensi 

absolut pemeriksaan pembatalan ada pada yurisdiksi pengadilan, 

sedangkan kompetensi relatifnya menjadi kewenangan pengadilan 

negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi. 

Dalam Pasal 643 Rv, alasan pembatalan diatur secara atau 

bersifat limitatif sebagai alas atau dasar hukum untuk mengajukan 

permohonan permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

Alasan yang dapat dijadikan dasar acuan adalah sebagai 

berikut: 

1. Putusan melampaui batas-batas persetujuan. 

2. Putusan berdasarkan: 

a. Persetujuan yang batal, atau 

b. Telah lewat waktunya. 

3. Putusan telah diambil oleh anggota arbiter yang tidak 

berwenang atau tidak dihadiri anggota arbiter yang lain, 

misalnya putusan diambil dari arbiter minoritas. 
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4. Putusan yang diambil telah mengabulkan atau memutus hal-

hal yang tidak dituntut oleh lebih dari apa yang dituntut 

(ultra petitum partium). 

5. Putusan mengandung hal yang saling bertentangan antara 

pertimbangan yang satu dan yang lain atau terdapat 

pertentangan antara pertimbangan dan diktum putusan. 

6. Mahkamah atau majelis lalai untuk memutus tentang satu 

atau beberapa bagian dari persetujuan padahal itu telah 

diajukan untuk diputus.  

7. Mahkamah/majelis melanggar tata acara (formalitas) 

menurut hukum yang pelanggarannya diancam dengan 

batalnya putusan, termasuk pelanggarannya diancam 

dengan batalnya putusan, termasuk pelanggaran atas tata 

cara yang disepakati para pihak dalam persetujuan maupun 

tata cara dalam hukum acara. 

8. Putusan yang dijatuhkan didasarkan atas: 

a. Surat-surat palsu, dan 

b. Kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah 

putusan dijatuhkan. 

9. Apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan surat-surat 

penting dan menentukan yang selama proses pemeriksaan 

disembunyikan oleh para pihak. 
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10. Putusan didasarkan pada kekurangan atau itikad buruk dan 

hal yang baru diketahui setelah putusan dijatuhkan 

(novum). 

Menurut Pasal 646 Ayat (2) Rv, terhadap putusan 

pembatalan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum yang 

sama sebagaimana upaya yang disediakan terhadap putusan 

pengadilan biasa, berupa banding dan kasasi.  

Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 

apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur, antara 

lain: 

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan 

setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan 

palsu; 

b. Setelah putusan yang diambil ditemukan dokumen yang 

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; 

atau 

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.  

d. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan 

secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari sejak hari 

penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada 

panitera pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan 

negeri, para   pihak dapat mengajukan permohonan banding  
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ke Mahkamah Agung RI yang memutus dalam tingkat 

pertama dan terakhir.  

 

J. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

BANI berpusat di Jakarta dan telah memiliki cabang di 

Surabaya, Bali dan Medan. Tujuan didirikannya BANI adalah 

pertama, turut serta dalam rangka upaya penegakan hukum di 

Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan 

keuangan melalui arbitrase dan bentuk alternatif sengketa lainnya 

seperti bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikan, 

franchise, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, 

penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan internasional; Kedua, 

menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase atau bentuk-bentuk sengketa lainnya seperti 

negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang 

mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan 

prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang 

berkepentingan; Ketiga, bertindak secara otonom dan independen 

dalam penegakan hukum dan keadilan; Keeempat, 

menyelenggarakan    pengkajian    dan  riset serta program-program  
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pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa. 

Sebelum keluarnya UU No.30 Tahun 1999, kehidupan BANI 

masih belum memperlihatkan ke arah yang semarak sebagai suatu 

pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara bisnis. Namun setelah 

UU No.30 Tahun 1999 diundangkan, terjadi perubahan kesadaran 

hukum para pelaku usaha dengan membawa perkara bisnis ke 

forum arbitrase, sehingga eksistensi BANI semakin hari semakin 

mendapat tempat bagi para yustisiabel hukum. Sekarang BANI 

sudah tersebar di wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Selain 

itu terdapat BANI di Surabaya, Bandung, Medan, Bali, dan Batam. 

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang 

diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam 

penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan 

aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana 

Majelis Arbitrase harus memberikan putusan.  Aturan ini 

dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang 

dilaksanakan di Indonesia.  Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 

100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya 

adalah asing. 

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui 

arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang 

Nomor      30    Tahun    1999     Tentang    Arbitrase    dan    Alternatif  
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Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).  Perkembangan ini 

sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk 

menyelesaikan sengketa bisnis mereka.  Selain karakteristik cepat, 

efisien dan tuntas,  arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan 

tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi.  

Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. 

Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta 

(final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia 

(confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase 

tidak dipublikasikan.  Berdasarkan asas timbal balik putusan-

putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat 

dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase 

Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat 

dilaksanakan di luar negeri. Dalam hal ini tujuan BANI:122 

a. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di 

Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, 

industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di 

bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, 

Fabrikasi,    Hak    Kekayaan   Intelektual,   Lisensi, Franchise,  

                                       
122

 http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html, 

http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html
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Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, 

Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup 

peraturan perundang-undangan dan kebiasaan 

internasional. 

b. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, 

konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai 

dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur 

lainnya yang disepakati oleh para pihak yang 

berkepentingan. 

c. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan 

hukum dan keadilan. 

d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-

program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa.  

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi 

bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul 

diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi 

bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan 

Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah 

penyelenggaraan    BANI    berdasarkan   Peraturan tersebut, dengan  
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memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati 

secara tertulis oleh para pihak, sepanjang  tidak bertentangan 

dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan 

kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui 

Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan 

berlandasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. 

Untuk mengajukan perkara ke BANI yang ada kantornya di 

Indonesia seperti tersebut di atas sangat tergantung kepada pilihan 

hukum para pihak yang mencantumkannya dalam klausul kontrak 

atau ditetapkan kemudian.  

Klausul standar yang disarankan BANI berbunyi “ Semua 

sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan 

diputus oleh BANI menurut peratiuran-peraturan administrasi dan 

peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat 

kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat 

pertama dan terakhir ”. 

Dalam beracara di BANI, para pihak yang telah memastikan 

pilihan hukumnya, setelah terjadi konflik, dapat hadir secara 

impersoon atau melalui kuasanya mengajukan permohonan ke 

BANI. Para pihak memberikan surat kuasa khusus kepada kuasanya 

untuk menghadiri sidang. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU 

No.30 Tahun 1999 yang mengatakan “para pihak yang bersengketa 

dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. 
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Setiap pihak yang akan menyelesaikan perkaranya melalui 

arbitrase, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan ke 

sekretariat BANI. Permohonan pendaftaran perkara arbitrase 

disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi 

sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya 

administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya 

arbiter. Jika biaya ini belum dibayar maka pemeriksaan tidak akan 

dimulai. Andaikan ada pihak ketiga yang akan menggabungkan diri 

dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak 

ketiga tersebut wajib membayar biaya administrasi dan biaya 

lainnya.  

Sekretariat BANI mendaftarkan permohonan dalam 

registrasi dan memeriksanya untuk menentukan apakah perjanjian 

arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup 

memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa 

sengketa tersebut. Pasal 2 dan Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999 

menegaskan bahwa sengketa yang diselesaikan di bidang 

perdagangan dan secara tegas harus dinyatakan para  pihak dalam 

perjanjian arbitrase yang dapat dibuat sebelum dan setelah terjadi 

sengketa. Sekretariat BANI akan menyampaikan permohonan 

arbitrase kepada Termohon, dan meminta agar termohon 

menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh)  

hari. Dalam   tenggang    waktu   itu, termohon wajib menyampaikan  
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jawaban dan menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan kepada 

Ketua BANI. Jika tidak menunjuk berarti menyerahkan kewenangan 

penunjukan kepada ketua.  

Dalam menyelesaikan perkara, dapat dilakukan dengan 

arbiter tunggal atau  majelis. Para pihak dapat mengusulkan kepada 

Ketua BANI untuk menggunakan arbiter tunggal. Apabila tidak ada 

kesepakatan untuk itu, maka dilakukan secara majelis dan biasanya 

yang menyangkut masalah yang besifat kompleks. Ketua majelis 

arbiter ditunjuk oleh Ketua BANI. Atas permintaan Termohon, 

Ketua dapat memperpanjang waktu pengajuan jawaban dan atau 

penunjukan arbiter dengan alasan yang sah dalam waktu tidak lebih 

14 (empat belas) hari. 

BANI telah memiliki arbiter yang telah memenuhi 

persyaratan dan kreteria, dan tidak menutup kemungkinan untuk 

memilih arbiter dari seorang pakar yang memenuhi persyaratan di 

bidang keahliannya. Keputusan atau persetujuan akhir mengenai 

penunjukan semua arbiter berada di tangan Ketua BANI. Ketua 

dapat meminta keterangan tambahan tentang netralitas,  

kemandirian atau kriteria yang diusulkan, dan diupayakan dalam 

waktu 7 (tujuh) hari sudah harus ada keputusan dari BANI. Seorang 

arbiter yang diterima harus menyampaikan riwayat hidup dan 

pernyataan tertulis kepada BANI paling lama 14 (empat belas) hari. 

Jika   disetujui,   maka   BANI   memberitahu kepada para pihak yang  
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bersengketa. Para pihak dapat mengingkari / menolak setiap 

arbiter yang diragukan tingkat netralitasnya dengan alasan dan 

bukti-bukti. Selanjutnya BANI melalui Tim khusus meneliti bukti-

bukti dan hasilnya disampkan kepada arbiter yang ditolak, untuk 

selanjutnya BANI dapat menunjuk arbiter pengganti. 

Dalam proses pemeriksaan, setelah Ketua Majelis arbiter 

(kalau majelis) membuka sidang, kepada para pihak diusulkan agar 

melakukan perdamaian. Para arbiter diharapkan berperan aktif 

untuk mendorong para pihak agar mencapai perdamaian. Kalau 

berhasil maka Majelis akan menyiapkan suatu memorandum 

mengenai persetujuan damai secara tertulis dalam suatu akta 

perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. 

Sebaliknya kalau tidak berhasil maka dilanjutkan dengan acara 

pemeriksaan. Para pihak diberikan kebebasan untuk 

mengemukakan pandangannya secara bergantian. Ketua arbiter 

akan memberikan kesempatan kepada para arbiter lain untuk 

memberikan pandangan atas masalah yang sedang dihadapi oleh 

para pihak dengan alternatif solusi yang ditawarkan. Dalam sidang  

pertama biasanya Termohon sudah mempersiapkan jawabannya. 

Apabila Termohon ingin mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) 

maka diajukan bersama dengan jawaban. Atas rekonvensi ini 

dikenakan biaya tersendiri yang perhitungannya sesuai dengan 

tuntutan pokok (konvensi). 
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Sidang selanjutnya adalah mengemukakan replik, dan 

adakalanya sekaligus dengan duplik. Para arbiter masih terus 

menganjurkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. 

Kalau masih tetap gagal, para pihak dipersilahkan mengajukan 

pembuktian dalam rangka menguatkan posisi dan memberikan 

fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan dan jawaban dalam 

jangka waktu yang disepakati dan ditentukan majelis. Jika dianggap 

perlu, dapat diajukan saksi-saksi oleh para pihak dan saksi ahli. 

Biaya ditanggung oleh pihak yang mengajukan dan disetorkan ke 

BANI. Sebelum memberikan kesaksian, mereka memberikan 

sumpah atau janji. 

Apabila Majelis sudah menganggap cukup bukti-bukti, saksi-

saksi yang diajukan para pihak, selanjutnya sidang ditutup dan 

Majelis menetapkan hari (paling lama 30 hari sejak ditutupnya 

sidang) untuk mengambil keputusan akhir. Selain putusan akhir, 

Majelis berhak pula menetapkan putusan sela atau putusan-putusan 

lainnya. 

Putusan Majelis harus dibuat secara tertulis dan memuat 

pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Putusan 

ditandatangani para arbiter, memuat tanggal dan tempat 

dikeluarkannya. Kalau salah satu arbiter tidak mau menandatangani 

harus dibuat alasannya. Dalam waktu 14 (empat belas) hari, 

putusan   harus   disampaikan kepada para pihak, satu salinan untuk  
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pertinggal BANI dan satu salinan akan didaftarkan ke PN yang 

bersangkutan. 

Salah satu prinsip hukum yang terdapat dalam UU No.30 

Tahun 1999 adalah putusan bersifat final dan mengikat. Prinsip ini 

hanya berlaku jika tidak terdapat alasan untuk membatalkan 

putusan tersebut. Namun apabila terdapat unsur-unsur yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 dapat dibuktikan 

oleh salah satu pihak (lazimnya pihak yang kalah) maka pihak 

tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN. Yang 

menjadi masalah adalah putusan BANI yang bagaimana dapat 

dimohonkan pembatalannya ? Secara logika sistem hukum, yang 

dapat dimohonkan pembatalannya adalah putusan yang telah 

didaftarkan ke PN. Permohonan pembatalan ini harus diajukan para 

pihak secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke PN. Hakim harus 

memberikan putusan atas permohonan tersebut dalam waktu 30 

(tiga puluh)  hari. Terhadap putusan PN ini dapat diajukan banding 

ke Mahkamah Agung, dan harus diputuskan dalam waktu 30 hari. 

Putusan MA merupakan putusan pada tingkat terakhir. 

Pemeriksaan sengketa yang dibawa ke BANI diproses sesuai 

dengan hukum acara arbitrase, pada prinsipnya didasarkan :  

a. Perkara yang diajukan ke BANI adalah sengketa bisnis. 
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b. Prinsip klausul didasarkan atas asas konsensualisme dan 

iktikad baik. 

c. Prinsip tidak terbuka untuk umum. 

d. Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam 

mengemukakan pendapat (audi et alteram partem). 

e. Kerahasiaan atas semua dokumen, laporan / catatan sidang, 

keterangan saksi dan putusan arbitrse. 

f. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. 

g. Putusan bersifat final dan mengikat. 

h. Putusan arbitrase harus didaftarkan ke pengadilan agar 

dapat dikeluarkan perintah eksekusi. 

i. Putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalan ke PN. 

j. Putusan PN atas permohonan pembatalan dapat diajukan 

banding ke MA. 

k. Putusan MA merupakan putusan pada tingkat terakhir. 

 

Untuk pembetulan kesalahan-kesalahan, para pihak dapat 

mengajukan permohonan ke BANI (dalam waktu 14 hari sejak 

diterima putusan), agar majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan 

administratif yang mungkin terjadi dan/atau menambah atau 

menghapus sesuatu, jika dalam putusan tersebut suatu tuntutan 

tidak disinggung. 
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Adapun ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:123 

a. Kewenangan Majelis 

Setelah terbentuk, majelis arbitrase akan memeriksa dan 

memutus sengketa para pihak atas nama BANI dan karenanya 

dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI 

sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan 

atas segala sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa 

persidangan majelis mengusahakan perdamaian di antara para 

pihak. 

b. Kerahasiaan 

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala 

hal yang berkaitan dengan penunjukkan arbiter, termasuk 

dokumen-dokumen, laporan/ catatan sidang-sidang, keterangan-

keterangan saksi dan putusan-putusan di antara para pihak, para 

arbiter, dan BANI harud dijaga kerahasiaannya, kecuali oleh 

peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan 

atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. 

c. Tempat Sidang 

Persidangan diselenggarakan di tempat ditetapkan oleh BANI 

dan merupakan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di 

tempat lain jika dianggap perlu oleh majelis berdasarkan 

kesepakatan    para    pihak.    Majelis    arbitrase    dapat meminta  

                                       
123

 Gatot Soemartono, Op.Cit., hlm.100-103. 
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diadakan rapat-rapat untuk memeriksa aset-aset, barang-barang 

lain, atau dokumen-dokumen setiap waktu dan di tempat yang 

diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para 

pihak, untuk memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam 

pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang 

Majelis dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk 

melalui jaringan internet apabila Majelis menganggap perlu. 

d. Bahasa 

Dalam peraturan prosedur arbitrase BANI mengenai bahasa 

dibedakan sebagai berikut: 

1) Bahasa pemeriksaan 

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, 

proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam 

bahasa Indonesia, kecuali dan apabila majelis, dengan 

menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing 

dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat 

berbahasa Indonesia, dan/atau di mana transaksi yang 

menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), 

menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau 

bahasa lainnya. 

2) Bahasa dokumen 

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar 

oleh     para      pihak       dalam      pengajuan   kasus   yang  



 

147 
 

 

 

 

 

 

bersangkutan dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, 

atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun 

demikian, apabila para pihak setuju, atau majelis 

menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam 

perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka 

majelis dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan 

dalam bahasa Indonesia disertai terjemahan dari 

penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau 

bahasa lain digunakan. 

3) Bahasa putusan 

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan 

apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya 

dianggap perlu oleh majelis, dalam bahasa Inggris atau 

bahasa lainnya. Jika naskah asli putusan dibuat dalam 

bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan 

resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud-maksud 

pendaftaran, dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh 

para pihak berdasarkan penetapan majelis. 

4) Penerjemah 

Apabila majelis dan/atau masing-masing pihak 

memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, 

hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan  
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majelis, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh 

para pihak yang berperkara sesuai ketetapan majelis. 

e. Hukum yang berlaku 

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang 

dipilih dalam perjanjian para pihak. Apabila para pihak dalam 

perjanjian tidak menentukan hukum yang mengatur, para pihak 

bebas memilih hukum yang berlaku yang dianggap perlu, dengan 

mempertimbangkan permasalahannya. 

Dalam penerapan hukum yang berlaku, majelis harus 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta 

praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang 

bersangkutan. 

Majelis juga dapat menerapkan kewenangan yang bersifat 

amicable compositeur dan/atau memutuskan sengketa secara ex 

aequo et bono jika para pihak telah menyatakan kesepakatan 

mengenai hal itu. 

Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima 

permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, 

untuk mem-berikan suatu pendapat yang mengikat mngenai 

sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. BANI 

dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat misalnya 

mengenai: penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, 

dalam     kontrak    penambahan    atau    perubahan pada ketentuan- 
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ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, 

dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, 

kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang 

bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap 

melanggar perjanjian. 

 

K. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia 

Pasar modal memiliki mekanisme dan karakter khusus serta 

dinamis dalam hal penyelesaian sengketa dan permasalahan yang 

terjadi dalam transaksi di pasar modal sehingga dibutuhkan 

penanganan khusus secara cepat dan efisien. Prosedur penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan dirasakan yang paling cocok dengan 

kebutuhan pelaku pasar modal . Adapun ciri dari penyelesaiannya 

adalah: adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa , 

menyampaikan litigasi , putusan yang final dan mengikat. 

Sebagaimana industri lainnya, pasar modal memiliki 

karakteristik dan mekanisme bisnis yang khusus dan berbeda 

dengan industri lain. Penyelesaian sengketa dan perselisihan yang 

cepat sudah menjadi pemahaman seluruh pihak yang berinvestasi 

di pasar modal. Karenanya guna menjembatani kepentingan 

bersama itu sejak 9 Agustus 2002 segenap pelaku pasar modal yang 

dimotori Bapepam bersama BEJ, BES, KPEI dan KSEI, serta sejumlah 

pakar    hukum    dan asosiasi membentuk sebuah lembaga arbitrase  
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yang dinamakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). 

Praktis sejak saat itu BAPMI mulai berperan dalam menyelesaikan 

sengketa bisnis yang terjadi di pasar modal. 

Karena BAPMI merupakan arbitrase kelembagaan di pasar 

modal yang dibentuk karena mekanisme dan karakteristik bisnis di 

pasar modal, maka lembaga ini hanya menangani sengketa perdata 

sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal, dan hanya 

apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa. Surat 

permintaan itu pun harus didasarkan kesepakatan tertulis para 

pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BAPMI. Tanpa 

adanya kesepakatan itu BAPMI tidak mempunyai kewenangan 

menyelesaikan sengketa dimaksud. BAPMI tidak mempunyai 

kewenangan pula untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke 

dalam ruang lingkup pidana dan administrasi. 

Dewasa ini BAPMI menyediakan tiga jenis penyelesaian 

sengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase. Pendapat 

mengikat adalah pendapat yang dikeluarkan BAPMI atas 

permintaan para pihak untuk memberikan penafsran mengenai 

suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian. Pendapata 

mengikat cocok untuk perselisihan yang berkenaan dengan 

perbedaan penafsiran perjanjian. Pendapat mengikat bersifat 

mengikat    bagi para pihak yang memintanya. Oleh karena itu setiap  
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tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap 

cidera janji. 

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan 

dengan bantuan mediator BAPMI yang dipilih oleh para pihak 

sendiri. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator perundingan, 

tidak memberikan keputusan atas sengketa. Alasan menempuh 

upaya mediasi karena para pihak tetap ingin memelihara kerjasama 

dan masih yakin dapat menyelesaikan secara baik-baik, mereka 

hanya perlu kehadiran mediator untuk membantu dalam 

perundingan. Oleh karena itu mediasi dianggap berhasil apabila 

para pihak dapat mencapai perdamaian. 

Kesepakatan dalam mediasi bersifat mengikat dan harus 

didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Oleh karena itu pihak 

yang tidak melaksanakan kesepakatan damai dianggap telah 

melakukan cidera janji. 

Mediasi tidak selalu berhasil, ada kemungkinan deadlock 

jika satu atau kedua belah pihak tidak bersedia melanjutkan 

perundingan. Apabila hal itu terjadi, para pihak dengan kesepakatan 

bersama dapat melanjutkan kepada proses arbitrase BAPMI. 

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan 

kewenangan kepada arbiter BAPMI untuk memeriksa dan mengadili 

sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. 
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Jenis penyelesaian sengketa yang ada di BAPMI bisa dipilih 

oleh para pihak disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik 

sengketa dan harapan para pihak terhadap solusi akhirnya. 

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya 

sangat memenuhi kebutuhan pelaku pasar yang menghendaki 

penyelesaian sengketa yang tidak berlarut-larut. 

Sebagai sebuah lembaga yang lahir karena karakteristik 

industri Pasar Modal, BAPMI merupakan lembaga yang dibentuk 

untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul antara sesama 

pelaku pasar modal, baik persengketaan yang muncul karena 

aktivitas transaksi efek maupun persengketaan antara vendor atau 

penyedia jasa yang terlibat dalam industri ini. Apalagi untuk urusan 

perjanjiandan kontrak yang terkait dengan investasi dan transaksi 

di pasar modal. 

Penunjukan BAPMI sebagai forum yang dipilih dalam 

penyelesaian tiap sengketa di pasar modal memang bukan tanpa 

sebab. Pasalnya pergerakan industri ini serba cepat. Kalau memilih 

bentuk penyelesaian lewat jalur pengadilan dan hukum yang ada 

hampir pasti memerlukan waktu yang sangat lama sehingga akan 

sangat mungkin potensial keuntungan dari iktivitas transaksi 

berubah menjadi kerugian. Dan faktor tersebut merupakan salah 

satu alasan bagi industri pasar modal ini. 
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1) Penunjukan Arbiter 

Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi 

dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 

memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang 

bersangkutan. Para pihak berhak menunjuk Arbiter, dan Arbiter 

pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. 

Dalam proses Arbitrase BAPMI, para pihak harus menyepakati 

terlebih dahulu bentuk Arbitrase, apakah akan berbentuk Arbiter 

Tunggal atau berbentuk Majelis (berjumlah 3 atau lebih, dan harus 

berjumlah ganjil). Penunjukan Arbiter dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

Arbiter Tunggal: Penunjukan seseorang sebagai Arbiter Tunggal 

harus merupakan persetujuan Pemohon dan Termohon. Apabila 

Pemohon dan Termohon tidak mencapai kata sepakat, maka 

penunjukan Arbiter Tunggal ditetapkan oleh BAPMI. 

Majelis Arbitrase: Pemohon dan Termohon menunjuk Arbiternya 

masing-masing, dan selanjutnya kedua Arbiter tersebut memilih 

Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis. Apabila kedua Arbiter tidak 

mencapai kata sepakat, penunjukan Ketua Majelis ditetapkan oleh 

BAPMI. Dalam keadaan di mana hanya salah satu pihak saja yang 

menunjuk Arbiter sedangkan pihak lain tidak melakukannya, 

padahal sudah disepakti/ ditetapkan Arbiter berjumlah 3, maka 

Arbiter    tersebut    secara    otomatis    menjadi Arbiter Tunggal dan  
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berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persengketaan yang 

bersangkutan.  

2)Syarat menjadi Arbiter dalam Arbitrase BAPMI  

Pada dasarnya yang bisa ditunjuk oleh Pemohon dan 

Termohon sebagai Arbiter di dalam Arbitrase BAPMI adalah mereka 

yang tercantum di dalam Daftar Arbiter BAPMI. Apabila Pemohon 

dan/ atau Termohon bermaksud menunjuk seseorang dari luar 

daftar tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu dan 

mendapatkan persetujuan dari Pengurus BAPMI.  

Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter harus menjunjung 

tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari 

pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan 

kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang 

bersengketa (termasuk kuasa hukumnya) maupun dengan 

persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut 

dilanggar, maka Arbiter yang bersangkutan harus berhenti atau 

diberhentikan dari tugasnya. 

3) Proses 

Sidang Pertama dan upaya perdamaian 

Setelah Arbiter Tunggal ditunjuk/ Majelis Arbitrase terbentuk, 

Arbiter    Tunggal    ditunjuk/ Majelis   Arbitrase    melalui Sekretaris  
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Sidang akan menyampaikan panggilan sidang I kepada Pemohon 

dan Termohon, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) apabila Pemohon tidak hadir pada sidang pertama tanpa 

alasan yang sah, maka tuntutan Pemohon dinyatakan gugur;  

b) apabila Termohon tidak hadir pada sidang pertama tanpa 

alasan yang sah, Arbiter akan menyampaikan kembali 

panggilan;  

c) jika Termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, 

maka sidang tetap dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran 

Termohon;  

d) pada sidang pertama yang dihadiri oleh Pemohon dan 

Termohon, Arbiter akan menawarkan perdamaian;  

e) jika upaya perdamaian berhasil, maka kesepakatan 

perdamaian akan dituangkan ke dalam akta van daading 

oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase; 

f) jika upaya perdamaian tidak tercapai, persidangan Arbitrase 

dilanjutkan kembali.  

Proses Arbitrase BAPMI mirip dengan proses Pengadilan, 

dan dalam keadaan tertentu para pihak dapat meminta putusan sela 

kepada Arbiter, dan pihak Termohon mengajukan tuntutan balik 

kepada Pemohon. Secara umum tahapan pemeriksaan dalam 

Arbitrase BAPMI adalah sebagai berikut:  

a) sidang pertama dan upaya damai;  
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b) penyerahan Jawaban-Replik-Duplik;  

c) sidang mendengar keterangan masing-masing Pihak;  

d) penyerahan dan pencocokan bukti-bukti' 

e) penyerahan keterangan tertulis saksi-saksi (fakta maupun 

ahli);  

f) sidang mendengar keterangan saksi-saksi (fakta maupun 

ahli);  

g) penyerahan bukti/ saksi tambahan jika ada; 

h) penyerahan Kesimpulan masing-masing Pihak;  

i) sidang pembacaan putusan; 

j) pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri.  

Persidangan Arbitrase BAPMI berlangsung di tempat yang 

ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang telah ditentukan oleh 

Pemohon dan Termohon. Bahasa yang dipergunakan selama 

persidangan adalah Bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain oleh 

Pemohon, Termohon dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, tetapi 

tetap putusan harus dalam bahasa Indonesia. Dalam persidangan 

para pihak mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan dan 

mempertahankan pendapat serta kepentingannya.  

Pemeriksaan dalam pokok perkara akan berlangsung paling 

lama 180 hari kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal ditunjuk/ 

Majelis Arbitrase terbentuk, tanpa dihitung keperluan pemeriksaan 

atas   eksepsi    dan   tuntutan   provisional   lainnya  jika ada. Arbiter  
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Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memperpanjang jangka waktu 

tersebut berdasarkan alasan tertentu atau dengan persetujuan 

Pemohon dan Termohon. Apabila pemeriksaan sengketa telah 

selesai, pemeriksaan segera ditutup dan Arbiter menetapkan hari 

sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase paling lama 30 hari 

kalender sejak pemeriksaan berakhir. 

4) Putusan Arbitrase 

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera 

ditutup dan Arbiter menetapkan hari sidang untuk mengucapkan 

Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase akan diucapkan dalam sidang 

yang tertutup untuk umum dalam waktu paling lama 30 hari 

kalender setelah pemeriksaan ditutup, dengan atau tanpa dihadiri 

oleh para pihak yang bersengketa.  

Dalam mengambil keputusan:  

1. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bebas dari intervensi 

pihak manapun, termasuk Pengurus BAPMI atau otoritas di 

pasar modal Indonesia;  

2. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengambil 

keputusan atas atas dasar ketentuan hukum atau sesuai 

dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono);  

3. Putusan Arbitrase BAPMI dalam suatu Majelis Arbitrase 

diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, jika 

tidak   tercapai,  putusan diambil atas dasar suara terbanyak  
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(voting) dengan memberikan hak pencantuman dissenting 

opinion.  

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap 

Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali.  

Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan 

Putusan Arbitrase secara sukarela, maka :  

1. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah 

eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas 

permohonan salah satu pihak yang berkepentingan;  

2. pihak yang berkepentingan dan/ atau BAPMI dapat 

menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari 

asosiasi/organisasi di mana ia menjadi anggota;  

3. asosiasi/organisasi di mana pihak yang berkepentingan 

menjadi anggota dan/ atau BAPMI dapat menyampaikan 

pengaduan kepada otoritas Pasar Modal dan seluruh 

anggota BAPMI.  

Dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal 

diucapkan, lembar asli/ salinan otentik Putusan Arbitrase 

diserahkan dan didaftarkan oleh BAPMI (dalam hal ini Arbiter 

Tunggal/ Majelis Arbitrase atau kuasanya) kepada Panitera 

Pengadilan   Negeri. Pendaftaran    ini   merupakan faktor terpenting  
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dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase, tanpa pendaftaran akan 

berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.  

Dalam proses pendaftaran dan permohonan perintah 

eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa kembali alasan 

atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase. Hal ini merupakan 

perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang agar 

Putusan Arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan 

mengikat. 
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