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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia secara kodrati merupakan makhluk bermasyarakat, di mana 

dalam kehidupannya akan selalu memiliki hubungan dan saling keterikatan 

dengan manusia lainnya. Begitu pula dalam hal pemenuhan kebutuhan 

hidup, seorang manusia tidaklah dapat secara mutlak bergantung pada diri 

sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, akan berinteraksi dengan individu 

manusia lain, baik di dalam satu wilayah maupun yang sudah melewati 

batas wilayah negaranya. 

Dalam hasil interaksi antar sesama manusia, terbentuklah tatanan 

pergaulan yang pada intinya akan membentuk suatu hubungan yang saling 

memenuhi kepentingan dan kebutuhan setiap individu. Interaksi antar 

individu manusia tersebut, banyak terdapat ketidakseimbangan antara 

pemenuhan hak seorang individu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kewajiban seorang individu lain, di mana antara hak dan kewajiban 

seseorang secara langsung berkaitan erat dengan hak dan kewajiban orang 

lain. Sehingga memungkinkan timbulnya sengketa antara individu tersebut 

dalam upaya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing. 

Seiring dengan perkembangan zaman dalam era globalisasi, banyak 

masyarakat yang memerlukan sumber daya dari negara lain dalam hal 

pemenuhan kebutuhannya. Sehingga sangatlah dimungkinkan terjadinya 

pengembangan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. 
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Dengan perkembangan globalisasi ini telah membawa bangsa Indonesia 

dalam free market dan free competition yang banyak mengundang investor 

asing untuk masuk ke Indonesia, maka disusunlah suatu perjanjian dengan 

pihak asing atau multinational agreement dengan tujuan mewujudkan 

ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan 

internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi 

dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa atau dispute 

antarpihak yang terlibat.
1
 

Sengketa akan terjadi ketika para pihak yang bersaing untuk dapat 

mencapai tujuan masing-masing. Interaksi antara individu manusia dengan 

individu manusia lainnya atau suatu individu dengan kelompok individu, 

bahkan antara kelompok dengan kelompok yang pemenuhan hak dan 

kewajibannya akan sulit dihindari akan terjadinya sengketa yang muncul 

dalam interaksi tersebut. Ketika suatu sengketa telah terjadi, maka dari para 

pihak juga menginginkan adanya suatu penyelesaian yang tidak merugikan 

dirinya sendiri. Sengketa yang terjadi seringkali terkait mengenai cara 

melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun 

disebabkan oleh hal lainnya di luar yang diatur dalam pokok perjanjian itu 

sendiri. 

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian 

sengketa alternatif (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa tertua 

                                                           
1  Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & 

Internasional, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1. 
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melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses 

penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. 

Proses litigasi (melalui jalur pengadilan) menghasilkan kesepakatan yang 

bersifat adversarial yang belum mampu merangkul semua kepentingan 

bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam 

penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan 

menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, 

proses non litigasi (melalui jalur di luar pengadilan) menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa 

para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural 

dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam 

kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-

negara tertentu juga mempunyai kemungkinan bahwa proses peradilan dapat 

lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi adalah sifat 

kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya 

tidak dipublikasikan.
2

 Penyelesaian sengketa alternatif sering disebut 

dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan APS) 

atau Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR). 

ADR ini merupakan pilihan penyelesaian sengketa alternatif 

dikarenakan keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa 

                                                           
2
  Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, cet. 2. (Bandung : PT 

Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5. 
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yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis.
3
 Dalam hal tersebut, para 

pihak yang terlibat dalam sengketa yang timbul bebas untuk memilih bentuk 

dan tata cara yang terdapat dalam ADR untuk menyelesaikan sengketanya. 

Pengertian dari ADR dalam Black’s Law Dictionary adalah: 

“Alternative Dispute Resolution is a procedure for settling a dispute by 

means other than litigation such as arbitration and mediation.” 
4
 

 

Di mana Penulis terjemahkan secara bebas, yakni: 

 Alternative Dispute Resolution adalah suatu proses penyelesaian sengketa 

selain melalui jalur litigasi, seperti arbitrase dan mediasi. 

 

Terdapat banyak jenis APS yang dapat kita jumpai seperti konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Seiring berkembangnya 

APS, masyarakat Indonesia dapat menilai bahwa terdapat banyak 

permasalahan yang timbul dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. 

Dengan perkembangan zaman yang ada, penyelesaian sengketa melalui jalur 

non litigasi semakin berkembang di negara Indonesia, masyarakat Indonesia 

sudah mulai memilih jalur non litigasi untuk penyelesaian sengketanya. Hal 

ini berbeda dengan Singapura yang memang sudah lama mengenal dan lebih 

cenderung menyelesaikan sengketa dengan proses non litigasi. 

Di mana masyarakat sekarang sudah dapat menilai bahwa terdapat 

banyak kelebihan yang didapatkan dari penyelesaian sengketa khususnya 

sengketa bisnis dengan menggunakan jalur arbitrase. 

                                                           
3
  Komar Kantaatmadja, Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, dalam Prospek 

dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 37. 

 
4
  Black’s Law Dictionary  
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Dengan berkembang pesatnya dunia bisnis baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional, maka APS yang sering digunakan dan 

popular di kalangan para pelaku bisnis adalah arbitrase. Kata arbitrase 

berasal dari kata “arbitrare” (Latin), “arbitrage” (Belanda), “arbitration” 

(Inggris), “schiedspruch” (Jerman), dan “arbitrage” (Prancis), yang berarti 

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai 

oleh arbiter atau wasit.
5
 

Dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa: 

“Arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person 

chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the 

arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an 

opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the 

judgement of selected persons in some disputed matter, istead of carrying it 

to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the 

delay, the expense and taxation of ordinary ligitation.”
6
 

 

 Di mana Penulis terjemahkan secara bebas, yakni: 

 Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang dipilih oleh 

kedua belah pihak sebagai penengah untuk mendengarkan permasalahan 

yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak melahirkan suatu perjanjian yang menyetujui sengketa tersebut akan 

diselesaikan melalui jalur non litigasi, untuk menghindari formalitas 

pengadilan, biaya yang tinggi dan memerlukan waktu lama untuk 

penyelesaian sengketa. 

 

Terdapat juga beberapa definisi arbitrase tersebut dari para ahli. Frank 

Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya How Arbitration Works 

mengartikan bahwa arbitration adalah suatu proses yang mudah atau simple 

yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya 

                                                           
5
  Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, cet. 2. (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 137. 

 
6
  Black’s Law Dictionary, sebagaimana dikutip  oleh Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan, cet. 2. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 139. 
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diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana 

keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak 

setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan 

mengikat.
7
 

Menurut Gary Goodpaster arbitrase mempunyai arti bahwa: 

Arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating 

possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit they 

dispute to a decision maker they in some fashion select.
8
  

Di mana Penulis terjemahkan secara bebas, yakni: 

 Arbitrase adalah pilihan penyelesaian sengketa oleh para pihak, di mana 

untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi atau sengketa yang sudah 

ada, dengan menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut dengan solusi 

yang mereka tentukan sendiri. 

 

H. Priyatna Abdurrasyid mengartikan arbitrase merupakan suatu 

tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih 

pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih 

kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan 

memperoleh satu keputusan final dan mengikat.
9
 

Dalam hal ini, arbitrase dipilih sebagai suatu alternatif untuk 

menyelesaikan sengketa yang timbul pada para pihak, dengan membuat 

                                                           
7
  Frank Elkoury dan Edna Elkoury, How Arbitration Works, (Washington D.C, 1974), 

sebagaimana dikutip oleh M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, Kertas Kerja Hukum 

Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Proyek Pengembangan Hukum 

Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinasi Bidang 

Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, (Jakarta : Komponen Hukum Ekonomi 

ELIPS Project), hlm. 2. 

 
8
  Gary Goodpaster, Outline Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration , 

(Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 1. 

 
9  H. Priyatna Adburrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Fikahati Aneska, 2003), hlm. 76. 
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perjanjian arbitrase secara tertulis. Pihak yang menyelesaikan sengketa 

arbitrase yang disebut dengan arbiter merupakan orang yang dipilih oleh 

para pihak yang bersengketa, di mana arbiter tersebut tidak mempunyai 

kepentingan apa pun dari putusan arbitrase yang diambil, arbiter juga yang 

memeriksa dan memberi putusan dari sengketa tersebut. 

Arbitrase baik yang bersifat nasional maupun internasional 

menggunakan prinsip-prinsip hukum, yaitu:
10

 

1.  Efisien 

2. Accessibility (terjangkau baik dalam biaya, waktu, dan tempat) 

3.  Proteksi para pihak 

4.  Final and Binding 

5.  Adil 

6.  Sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat 

7.  Kreditabilitas 

 

Pada dasarnya, arbitrase terdapat 2 (dua) jenis yaitu arbitase Ad Hoc 

dan arbitrase institusional. Ciri dari arbitrase Ad Hoc dapat dilihat dari 

rumusan klausula. Apabila klausula pactium de compromittendo atau akta 

kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang 

berdiri sendiri di luar arbitrase “institusional”. Dengan kata lain apabila 

klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri 

dari “arbiter perseorangan”, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis 

arbitrase Ad Hoc. Ciri pokoknya penunjukkan para arbiternya adalah secara 

perseorangan.
11

  

                                                           
10  Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisinis (Menata Bisnis Modern di Era Global), (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 311-312. 

 
11

  M. Yahya Harahap, Arbitrase, cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 105. 
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Arbitrase Institusional sering juga disebut dengan Institutional 

Arbitration atau arbitrase permanen. Arbitrase institusional merupakan 

lembaga atau badan arbitrase yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh 

organisasi tertentu yang bersifat nasional maupun internasional sebagai 

lembaga penyelesaian sengketa yang permanen.
12

 

Contoh Arbitrase Institusional yang berada di Indonesia adalah Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan BANI). Contoh 

lain arbitrase institusional di luar Indonesia adalah Singapore International 

Arbitration Centre (selanjutnya disebut dengan SIAC), Netherlands 

Arbitrage Instituut (Pusat Arbitrase Nasional Belanda), The Japan 

Commercial Arbitration Association (Pusat Arbitrase Nasional Jepang), The 

American Arbitration Association (arbitrase institusional nasional yang 

didirikan di Amerika Serikat), The London Court of International 

Arbitration (pusat arbitrase institusional negara Inggris). 

Dalam penulisan ini akan dibahas 2 (dua) lembaga arbitrase yang ada 

saja, yakni BANI dan SIAC. Indonesia memberikan jaminan dan kepastian 

perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di 

Indonesia maupun bagi investor asing yang ingin mengembangkan bisnis di 

Indonesia, dengan meratifikasi dua Konvensi Internasional, yaitu pertama, 

Konvensi International Centre for the Settlement of Investment Disputes 

1965 (selanjutnya disebut dengan Konvensi ICSID 1965) tentang 

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing; 

                                                           
12

  Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

(Alternative Dispute Resolution) di Indonesia, cet. 1. (Bandung : Mandar Maju, 2010), hlm. 56. 
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kedua, Convention On The Recognation And Enforcement Of Foreign 

Arbitral Awards – New York Convention 1958 (selanjutnya disebut dengan 

Konvensi New York 1958), yaitu suatu konvensi tentang Pengakuan dan 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Negara Indonesia ikut serta sebagai 

negara anggota Konvensi New York pada tanggal 7 Oktober 1981, begitu 

juga dengan Singapura yang ikut serta menjadi negara anggota Konvensi 

New York 1958 pada 21 Agustus 1986. 

BANI dan SIAC merupakan lembaga arbitrase yang sering digunakan 

untuk proses penyelesaian sengketa non litigasi atau yang disebut dengan 

APS terutama untuk investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. 

Salah satu alasan para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian 

sengketa melalui jalur di luar pengadilan dikarenakan faktor waktu. 

Kebanyakan masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase akan mendapatkan penyelesaian yang cepat, yang 

berbeda dengan proses hukum acara di dalam pengadilan yang akan 

memakan waktu panjang. Faktor waktu dengan putusan yang final dan 

binding inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat 

pada umumnya menyelesaikan sengketa bisnis melalui arbitrase. Akan 

tetapi, apakah setiap negara dapat dengan serta merta melaksanakan putusan 

arbitrase asing pada negaranya sendiri? 

Walaupun antara BANI dan SIAC sama-sama merupakan lembaga 

arbitrase yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan 

menitikberatkan faktor waktu penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, 
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tetapi dalam kenyataannya para investor yang mempunyai sengketa bisnis 

lebih memilih negara Singapura sebagai choice of law dan lebih memilih 

SIAC daripada BANI sebagai lembagai arbitrase yang menyelesaikan 

sengketa. Menurut Henny Mardiani yang merupakan Assistant Counsel 

SIAC, hal ini terjadi karena arbiter yang berada di SIAC lebih memahami 

tata cara penanganan kasus yang biasanya dihadapi oleh para pebisnis 

Indonesia. Hal ini dikemukakan pada acara SIAC Arbitration yang 

diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA).
13

 

Beranjak dari uraian penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk 

meneliti tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase yang 

dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Penulis ingin mengungkapkan 

kelembagaan arbitrase yang ada, bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap 

putusan arbitrase, serta hukum arbitrase di negara Indonesia atau negara 

Singapura yang lebih baik dalam hal pelaksanaan eksekusi tersebut. Oleh 

sebab itu, Penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Pelaksanaan 

Eksekusi Atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan 

Singapore International Arbitration Centre (SIAC)”. 

 

 

 

 

 

                                                           
13  http://hukumonline.com/berita/baca/hol15801/pengguna-siac-asal-indonesia-terus-meningkat-

bagaimana-nasib-bani, diunduh pada tanggal 01 Desember 2013 pukul 06.30. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemarapan di atas, adapun permasalahan yang akan 

diambil untuk penelitian ini adalah: 

1. Apakah persamaan dan perbedaan tata cara pelaksanaan eksekusi 

putusan arbitrase di negara Indonesia dan di negara Singapura? 

2.  Apakah kelebihan dan kekurangan dari tata cara pelaksanaan eksekusi 

putusan arbitrase di negara Indonesia dan di negara Singapura? 

3.  Sistem arbitrase negara manakah yang lebih baik dalam memberikan 

kepastian hukum guna pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akan tata cara 

pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh 

lembaga arbitrase di negara Indonesia dan juga di negara Singapura. 

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sisi kelebihan dan sisi 

kekurangan dalam tata cara pelaksanaan eksekusi atas putusan 

arbitrase yang ada di negara Indonesia dan negara Singapura. 

c. Untuk mengetahui hukum arbitrase di negara Indonesia atau negara 

Singapura yang lebih dapat memberikan kepastian hukum dalam 

hal pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang dikeluarkan 

oleh lembaga arbitrase. 
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2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin didapat oleh Penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

a.  Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat lebih memahami akan lembaga arbitrase yang ada 

dan juga tentang pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang 

dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, di mana dalam pelaksanaan 

eksekusi tersebut juga harus melalui proses eksekusi seperti halnya 

eksekusi dalam putusan pengadilan negeri. 

b.  Bagi Lembaga Arbitrase 

Agar lembaga arbitrase dapat menilai tata pelaksanaan eksekusi 

dari putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase 

yang satu dengan lembaga arbitrase yang lainnya. Sehingga 

lembaga arbitrase juga berkemungkinan dapat menerapkan sisi 

kelebihan yang ada di suatu lembaga arbitrase yang lain. 

c.  Bagi Mahasiswa 

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peran dari 

lembaga arbitrase dalam penyelesaian perkara perdata bisnis yang 

dinilai lebih hemat, efektif, dan efisien baik dari tahap pemeriksaan, 

putusan maupun sampai dengan tahap pelaksanaan eksekusi atas 

putusan arbitrase yang dikeluarkan. 
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