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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi sekarang ini, ciri perekonimian yang paling

menonjol adalah serba cepat, dalam keadaan demikian, dari ratusan transaksi

bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan atau konflik

yang  menuntut penyelesaian yang cepat pula. Proses atau cara penyelesaiain

sengketa bisnis yang sekarang lagi populer adalah arbitrase.1Indonesia akan

menghadapai pengaruh perdagangan internasional yang besar. Pengaruh ini

ditandai akan meningkat dan kompleksnya transaksi bisnis antara para

pengusaha dalam dan luar negeri. Peningkatan dan kompleksitas tersebut

sedikit banyak akan berakibat timbulnya konflik atau sengketa. Hal tersebut

perlu diikuti pengembangan sistem untuk menangani nilai-nilai dari perbedaan

pendapat. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan

muncul sengketa atau konflik, menyelesaikan secara cepat, tepat, dan

memuaskan para pihak yang bersengketa, maka untuk itu diperlukan hukum

sebagai alat kontrol  dalam masyarakat.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya,

menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang

kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (privat recht). Hukum perdata

1Zaeni asyhadie, Hukum Bisnis, (jakarta: PT. Raja grafindo persada,2009), edisi revisi,  h.
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ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur  dan membatasi tingkah laku manusia

dalam memenuhi kepentinganya.

Setiap kegiatan dunia usaha, yang merupakan bagian dari hukum

perdata, dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas dari kemungkinan

timbulnya sengketa. Baik itu sengketa dalam hubungan kerja sama, maupun

sengketa antara produsen dan konsumen. Ada 2 model penyelesaian sengketa

dunia usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu:2

1. Lembaga litigasi (formal/ resmi)

2. Lembaga non litigasi (informal)

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (court and

administrative proceeding). Litigasi memiliki banyak kekurangan. Dimana

litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan

pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi

mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, baik persoalan materi

(substansi) maupun prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong

para pihak melakukan penyelidikan fakta.3

Pihak yang berperkara sering kali dapat membuat litigasi berjalan

semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses perkara menjadi

lebih mahal. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah memaksa pihak yang

2C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai
Pustaka, 1989), h.198.

3Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses
Pelembagaan Aspek Hukum, (Bandung:Alumni, 2000), h.24.
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tidak memiliki sumber daya yang sama untuk menyerah dan menyelesaikan

masalah menurut syarat-syarat yang menguntungkan pihak lain.4

Litigasi dianggap sebagai upaya yang tidak efisien oleh para pelaku

dunia usaha, karena memakan waktu dan biaya yang besar. Dimulai dari

memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga banding

tingkat Pengadilan  Tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, dan terakhir

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kesemua proses hukum tersebut

memakan waktu yang lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun untuk

mencapai putusan yang inkracht. Belum lagi biaya yang dibutuhkan sangat

besar selama proses tersebut berlangsung, mulai dari biaya kuasa hukum

(advokat), biaya berpekara dipengadilan dan biaya operasional lainnya

Bentuk alternatif penyelesaian di pengadilan dapat berupa:

1. Negosiasi atau perundingan, adalah cara penelesaian sengketa yang paling

penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa

internasional.

2. Mediasi, tujuanya adalah untuk menciptakan suatu kontak atau hubungan

langsung dengan para pihak. Sedangkan konsiliasi, penyelesaian sengketa

melalui cara konsuliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak

berpihak atau netral dan keterlibatanya karena diminta oleh para pihak.

3. Arbitrase, suatu proses menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak

ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan

penyelesaian sengketa diantara para pihak yang bersengketa.5

4Ibid.
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Pada umumnya sengketa-sengketa kerap didahului oleh penyelesaian

negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah

ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau

arbitrase.

Dalam dunia bisnis tentunya banyak pertimbangan yang mendasari

pelaku bisnis utntuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan

yang akan atau mereka hadapi. Namun demikian, kadang kala pertimbangan

mereka itu berbeda jika ditinjau, baik secara teoritis, maupun dilihat secara

empiris atau kenyataan dilapangan.

Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi , dimana para pihak

yang berpekara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk

memenangkan perkara. Karenanya, tidak jarang terdengar ada pihak yang tidak

mau melaksanakan putusan pengadilan, biasanya mereka merupakan pihak

yang merasa dikalahkan. Faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap

tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon kepentingan rakyat biasa

(ordinary citizen) adalah karena kemampuan hakim yang bersikap generalis,

hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail

mengenai suatu perkara.6

Dengan alasan ini, dunia perniaga modern berpaling pada ADR

(Alternative Dispute Resolution) sebagai mekanisme alternatif karena

keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat

5Huala adolf, hukum penyelesaian sengketa internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
edisi 1, h.26,33,35.

6Yahya Harahap, Alternative Dispute Resolution, (Jakarta: BPHN, 1996), h.16.
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dan tidak menghambat iklim perniagaan, sedangkan pengadilan dirasa tidak

dapat mengakomudasikannya.7

Penyelesaian melalu lenbaga non litigasi meliputi negosiasi, mediasi

dan arbitrase. Arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan

pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

Bahwa lembaga non litigasi adalah suatu lembaga yang penyelesaian

sengketanya dilakukan diluar badan peradilan.

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah

peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang..8 Melalui lembaga

non litigasi ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan suasana perdagangan

bebas, dan persaingan bebas dalam rangka perdagangan global.

Penyelesaian sengketa melalui salah satu dari dua lembaga diatas

menunjukkan sebuah situasi bahwa kedua belah pihak dihadapkan pada

perbedaan kepentingan. Perbedaan itu tidak akan berkembang menjadi sebuah

sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyimpan saja dalam hati

mereka merasa tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau

berkembang menjadi sebuah sengketa, bila mana pihak yang merasa dirugikan

telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung

kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian, maupun melalui

Badan Peradilan Umum.

7Komar Kantaatmadja, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia,
Makalah Pada Pelatihan Kepengacaraan Penanganan Sengketa Bisnis Melalui Metode Alternatif
Penyelesaian Sengketa, (Bandung: SMFH Unpad), 1997.

8Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2004.
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Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase,

kerap  kali didasarkan pada suatu perjanjian diantara pihak. Langkah yang

biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan

suatu klausul penyelesaian sengketa kedalam kontrak atau perjanjian yang

mereka buat, baik kepengadilan atau kebadan arbitrase.9

Peranan badan arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa

bisnis di bidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini

menjadi semakin penting. Banyak kontrak nasional dan internasional

menyelipkan klausula arbitrase bagi kalangan bisnis. Cara menyelesaikan

sengketa melalui badan ini memberikan keuntungan tersendiri, daripada

melalui badan peradilan nasional.10 Mekanisme alternatif penyelesaian dari

pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diluar

pengadilan diakui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedua model penyelesaian sengketa ini, baik melalui lembaga formal

ataupun lembaga informal (arbitrase) mempunyai perbedaan yang sangat

prinsip sebagai berikut:11

1. Hakim di Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,

sedangkan pada arbitrase wasit diangkat dan diberhentikan oleh KADIN

9Huala adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (jakarta: PT. Raja grafindo persada,
2011), edisi 4, h. 191.

10Huala Adolf,Arbitrase Komersial Internasional,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 1.

11Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007),
h. 45.
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(Ikatan Kamar Dagang Indonesia) atau pengurus lembaga yang memberikan

kewenangannya kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional);

2. Pengadilan Negeri punya birokrasi yang bertingkat dan berlapis-lapis,

sedangkan arbitrase bersifat tunggal;

3. Pengadilan Negeri tidak saja menangani perkara perdata, tapi juga perkara

lainnya, sedangkan arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang No. 30

Tahun 1999 hanya khusus menangani perkara di bidang perdagangan atau

bisnis;

4. Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan keputusan memakan waktu, biaya

mahal dan terikat birokrasi, sedangkan arbitrase putusan sudah ditentukan

harinya dan lamanya bahkan boleh disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Pengadilan Negeri selalu sidang itu bersifat terbuka dan dibuka untuk

umum, kecuali bersifat khusus, sedangkan arbitrase sidang dibuka dan

ditutup untuk umum, kecuali dalam membaca putusannya;

6. Pengadilan Negeri mempunyai kewenang memerikasa dan mengadili hanya

sebatas teritorial atau wilayah hukumnya, sedangkan arbitrase tidak hanya

dapat menyelesaikan perkara bersifat lokal, tapi juga bersifat internasional;

7. Pengadilan Negeri putusan yang bersifat inkracht (kekuatan hukum tetap)

dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi oleh si Pemohon, sedangkan

arbitrase belum bisa melaksanakan putusan itu sebelum didaftarkan atau

disahkan dari dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Eksitensi arbitrase memang diakui di Negara kita. Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa
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semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan

negara dan di tetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengandung arti,

bahwa disamping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan

yang dilakukan oleh bukan peradilan negara. Namun, penjelasn pasal ini juga

mengatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar

perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.12

Perkembangan pelaksanaan penyelesaian melalui badan peradilan

ternyata tidak mampu dalam memenuhi harapan masyarakat dikarenakan

dalam peradilan tidak sesuai dengan kenyataannya, proses cepat, efektif,

efisien dan tidak dapat menyesuaikan dengan lajunya perekonomian dan

perdagangan. Hal ini menimbulkan suatu pemikiran keraguan terhadap

keefektifan peradilan Indonesia dalam menyelesaiakan suatu sengketa yang

terjadi, seperti sengketa perniagaan. Tetapi untuk beberapa negara lain,

terkadang proses pengadilannya dapat lebih cepat dari proses arbitrase itu

sendiri.

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang

telah terkait dalam perjanjian arbitrase.13 Apabila telah ada suatu perjanjian

arbitrase, maka Pengadilan Negeri yang karena jabatanya diminta untuk

mengadili, harus menyatakan diri tidak berwenang. Jika dalam pemeriksaan

ternyata ditemukan bahwa kontrak antara para pihak yang mengandung klausul

arbitarse.

12Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung:Alumni,
1992), h.3.

13Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia No.138 Tahun 1999.
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Secara umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,

menganut penyelesaian sengketa atauperselisihan didasarkan atas prinsip

musyawarah untuk mufakat, yang berarti bahwa setiap perselisihan antara

pekerja dan pengusaha harus diselesaikan melalui suatu mekanisme yang

damai.14

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan

berdasarkan UU PPHI, dimana diatur jenis-jenis perselisihan yang menjadi

ruang lingkup, pihak-pihak yang berselisih, dan prosedur penyelesaianya.15

Perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja

adalah suatu hal yang wajar terjadi. Namun demikian, jika suatu perselisihan

tidak dapatdiselesaikan akan menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya

bagi para pihak,juga secara tidak langsung bagi perekonomian Indonesia.

Terutama pada masa krisis,antara lain timbulnya demonstrasi, mogok kerja,

dan pemutusan hubungan kerja,yang kesemuanya dapat terjadi karena

perselisihan yang tidak dapat diselesaikanantara kedua belah pihak.

Gambaran arbitrase Internasional

Analisis Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham melalui Arbitrase

Internasional (Sengketa Pemerintah Indonesia dengan

PT Newmont Nusa Tenggara)

14Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, Tentang
Tenaga Kerja

15Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: kencana, 2010), edisi 5,
h.275
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Uncitral nin yasmine Perselisihan  terjadi antara Pemerintah RI dengan

PT. Newmont terkait divestasi saham perusahaan. PT. NNT mengoperasikan

daerah tambang emas terbesar kedua di Indonesia.Setiap tahunnya Newmont

membayar pajak dan royalti tambang kepada pemerintah RI yang nilainya

triliunan rupiah. Akuisisi 7% saham Newmont oleh pemerintah RI yang baru

saja dilakukan beberapa minggu lalu menghabiskan biaya 2,7 triliun rupiah

sehingga nilai perusahaan diperkirakan hampir 40 triliun rupiah.  Dengan nilai

aset dan pendapatan yang demikian tinggi, wajar bila saham Newmont menjadi

incaran para pebisnis di bidang tambang. Salah satu grup bisnis Tambang yang

sangat menginginkan dan telah memiliki saham Newmont adalah PT. Bumi

Resources, Tbk milik Grup Bakrie yang dikenal dengan tambang batu bara

besarnya di Kalimantan.

Sesuai Kontrak Karya tahun 1986 yang ditandatangani Pemerintah RI

dan PT. NNT, ada kesepakatan untuk mendivestasikan mayoritas saham

Newmont kepada bangsa Indonesia (dalam kontrak disebut sebagai Indonesian

Participant) setelah 5 tahun masa operasi tambang. Divestasi direncanakan

bertahap dan dilakukan selama 5 tahun, yang semestinya jatuh pada tahun

2006-2010.Singkat kata divestasi Newmont gagal dilakukan pada masa awal

periode tersebut dan baru dilakukan setelah Pemerintah RI menang dalam

kasus divestasi saham tersebut di pengadilan arbitrase tahun 2009. Saham

sebesar 31% mesti didivestasikan oleh kepemilikan asing Newmont (yang 20%

telah dimiliki PT. Pukuafu Indah, perusahaan swasta nasional) sehingga

Indonesian Participant bisa memiliki 51% saham perusahaan tambang ini.
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Perselisihan terjadi setelah Pemerintah RI menjatuhkan status default

(lalai)  kepada  Newmont,  11  Februari  2008,  karena  tidak  kunjung  menjual

3% sahamnya  untuk  periode  2006  dan  7%  saham  periode  2007.

Pemerintah menggugat Newmont ke arbitrase internasional pada 3

Maret 2008. Di hari yang sama, Newmont juga mengajukan gugatan atas

pemerintah. Pada 11 Juli 2008, Newmont mengajukan arbitrase tambahan

terkait divestasi 7% saham  yang  diwajibkan  kontrak  karya.  Proses arbitrase

berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang

tertutup 3-8 Desember 2008 di Jakarta.Panel terdiri atas tiga anggota. Dua

orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh Pemerintah

Indonesia, yaitu M Sonnarajah, dan pihak Newmont (Stephen Schwebel) dan

satu ahli independen yang sekaligus menjadi ketua panel (Robert Briner).

Pemerintah Indonesia mengajukan dua tuntutan, yaitu meminta panel

arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah bisa melakukan terminasi

kontrak karya Newmont dengan alasan karena perusahaan melakukan kelalaian

alias default. Apabila terminasi tidak bisa dilakukan, pemerintah meminta

arbitrase memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat Dirjen

Mineral Batu Bara dan Panas Bumi terkait default. Isi surat Dirjen Minerba

Pabum itu diacu oleh arbitrase dalam menetapkan putusan mereka soal

pelaksanaan divestasi. Sebaliknya, Newmont meminta pihak arbitrase untuk

menyatakan pihaknya tidak melakukan kelalaian yang bisa berakibat pada

terminasi kontrak. Meminta arbitrase menentukan apakah first right of refusal
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pemerintah sudah tidak berlaku lagi. Dengan alasan itu, Newmont bisa menjual

sahamnya kepada pihak yang diinginkan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) Joseph Suwardi Sabda mengatakan,

panel arbitrase menilai, kesalahan NNT yang lalai dalam melakukan divestasi

17 persen sahamnya, belumlah fatal sehingga tidak sebanding jika harus

diganjar terminasi kontrak. Kondisinya akan berbeda apabila porsi saham yang

lalai didivestasi itu 50 persen lebih. Namun, JPN mengatakan, masih ada

kemungkinan kontrak NNT diakhiri jika tidak sanggup mematuhi putusan

arbitrase.Sebab sesuai bunyi kontrak karya, terminasi dapat dilakukan jika

perusahaan tidak sanggup memperbaiki kesalahan sampai batas waktu yang

diberikan

Pemerintah  RI sebelumnya  menolak  karena menilai  pengajuan

arbitrase  itu  belum  memenuhi  syarat,  karena  status  lalai  belum dijatuhkan,

akhirnya menerima penyatuan arbitrase dan dimulai pada 15 Juli 2008. Melalui

proses panjang, akhirnya Majelis Arbitrase Internasional mengeluarkan  lima

keputusan  final pada 31 Maret 2009 yang memenangkan Pemerintah RI.

Pada 31 Maret 2009, Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan

gugatan atas kasus divestasi PT NNT di arbitrase internasional. United Nation

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan Majelis Arbitrase

(Arbitral Tribunal) yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional,

memerintahkan PT NNT untuk melaksanakan ketentuan pasal 24.3 Kontrak

Karya. Mereka juga menyatakan bahwa PT NNT telah melakukan default

(pelanggaran perjanjian), memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan
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divestasi 17 persen saham, yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3%

dan 7% tahun 2007 kepada pemerintah daerah sedangkan untuk tahun 2008

sebesar 7% kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut

harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase.

Selain itu, saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (clean and clear)

dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT

NNT. Newmont juga harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan

oleh pemerintah untuk kepentingan arbitrase dan harus dibayar dalam tempo 30

hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Perusahaan tambang yang berkantor

pusat di Denver, Colorado itu wajib membayar biaya yang telah dikeluarkan

pemerintah untuk proses arbitrase sebesar AS$ 1,8 juta.

Divestasi saham pada usaha pertambangan asing yang diartikan sebagai

sejumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta

Indonesia dalam Pasal 24 KK disepakati bahwa PT NNT berkewajiban

mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-sekurangnya 15%,

pada akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun ke-7

sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun ke-8 sekurang-kurangnya 37%,

pada akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan pada tahun ke-10

sekurang-kurangnya 51%. Semua kewajiban dari perusahaan menurut Pasal 24

ayat (4) KK akan dianggap dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51%

yang diterbitkan dan yang ada pada waktu ditawarkan kepada dan dibeli oleh

peserta Indonesia.
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Begitu banyaknya sengketa bisnis di Indonesia yang diselesaikan

melalui arbitrase, maka berarti telah banyak pula keputusan arbitrase yang

dilahirkan. Keputusan arbitrase yang pada dasarnya bersifat win-win

solutionini adakalanya menimbulkan ketidakpuasan dalam salah satu pihak.

Walaupun sebelumnya para pihak telah menyepakati untuk menggunakan jalur

arbitrase dan menyanggupi untuk menerima dan menjalankan segala keputusan

hasil arbitrase tersebut. Ketidakpuasan ini membuat pihak yang merasa

dirugikan enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti

melalui suatu penelitiaan dengan judul “ANALISIS KEDUDUKAN

ARBITRASE NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

BISNIS DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN

ARBITRASE INTERNASIONAL”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada analisis

kedudukan arbitrase Nasional serta perbandingan antara arbitrase Nasional

dengan arbitrase Internasional

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan

di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yakni:
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1. Bagaimana analisis kedudukan arbitrase nasional dalam penyelesaian

sengketa bisnis di Indonesia dan perbandingan dengan arbitrase

Internasional?

2. Bagaimana analisis perbandingan arbitrase Nasional (BANI) dengan

arbitrase Internasional?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuianalisis kedudukan arbitrase Nasional dalam penyelesaian

sengketa bisnis di Indonesia dan perbandinganya dengan arbitrase

Internasional

2. Untuk mengetahuianalisis perbandingan arbitrase Nasional (BANI) dengan

arbitrase Internasional ICC, UNCITRAL, dan SIAC

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan

ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis

2. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh

pembaca dan peneliti selanjutnya.

3. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana

Ilmu Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
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E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis normatif terhadap keberdaaan arbitrase sebagai salah satu upaya

penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Metode yuridis normatif adalah

pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Jenis dan sifat  penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan(library research)

atau penelitian hukum normatif (doktriner).Oleh karena itu data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Data dan sumber data

Sebagai penelitian hukum normatif atau doktriner, sumber datanya

berasal dari data sekunder.Data sekunder diperoleh melalui penelusuran

sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari;

a. Bahan hukum primer

Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian adalah bahan-bahan

hukum yang mengikat yaitu praturan perundang-undangan nomor 30 tahun

1999 tentang arbitarse, serta buku-buku dan berbagai literatur yang

berhubungan dengan bisnis dan perjanjian.
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b. Bahan hukum sekunder

Yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa berbagai

pendapat ahli yang dikutip dari buku-buku, jurnal, makalah, dan berbagai

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan sekunder dalam bentuk kamus, kamus hukum, kamus bahasa,

ensiklopedi, jurnal hukum maupun lainnya.

F. Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan metode deskriptif

analitis, dengan maksud memperoleh gambaran bagai mana peran arbitrase

sebagai salah satu upata penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Oleh sebab

itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan

memaparkan fakta dan data yang diperoleh, tetapi yang penting adalah

menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat

dengan masalah yang diteliti.

G. Analisis Data

Dari semua data yang telah berhasil penulis simpulkan dan setelah

tersusun rapi, kerangka yang jelas dan di beri penganilisaan dengan metode

yang telah dikenal dengan metode analisis (Content Analisis) yaitu dengan

memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang, situasi, dan budaya.Metode
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yang digunakan menganalisis hasil penelitian adalah kualitatif yuridis, berupa

pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu

sendiri. Teknik menggunakan analisis yuridis yaitu menganalisa data yang

diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam

studi ilmu hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, dan mengaitkan

dengan norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.

H. Teknik Penulisan

a. Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari data data yang bersifat

umum menjadi yang bersifat khusus.

b. Metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat

khusus menjadi data yang bersifat umum.

c. Metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data yang diperoleh

apa adanya yang selanjutya dianalisa secara sistematis agar mendapat hasil

yang seobjektif mungkin.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terdiri dariV (Lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi

lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara

satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian

yang tidak terpisahkan.Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah

sebagai berikut:

BAB I. Bab pertama pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar

belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
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penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan

sistematika penulisan.

BAB II. Bab kedua ini akan membahas tinjauan umum tentang BANI di

Indonesia

BAB III. Bab ketiga ini akan membahas tentang arbitrase secara umum di

Indonesia

BAB IV. Bab keempat ini memuat hasil penelitian tentang analisis

kedudukan arbitrase Nasional dalam penyelesaian sengketa bisnis

di Indonesia dan perbandingan dengan arbitrase Internasional

BAB V. Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang

merupakan uraian ringkas terhadap jawaban penelitian yang

dikemukakan serta saran-saran yang mendukung kesimpulan


