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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya,
Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) berhasil
diselesaikan. Buku Ajar mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif ini dimaksudkan
sebagai buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, baik untuk mahasiswa maupun
bagi dosen dan tutor, sehingga diharapkan pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai
dengan rencana dan jadwal yang ditentukan di dalam Buku Ajar.
Substansi Buku Ajar meliputi identitas mata kuliah, tim pengajar, deskripsi mata
kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujian-ujian,
penilaian, dan bahan bacaan. Selain itu terdapat pula kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada setiap pertemuan berdasarkan pada jadwal kegiatan pembelajaran. Buku
Ajar ini dilengkapi dengan Kontrak Perkuliahan dan Satuan Acara Perkulianan yang
ditempatkan pada lampiran.
Dengan selesainya buku ajar ini, sepatutny terima kasih yang tulus penulis
sampaikan kepada:
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
2. Para Pembantu Dekan, Kaprodi S1 Ilmu Hukum dan Ketua Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah
memfasilitasi pembuatan buku ajar ini
4. Para pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini
Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada buku ajar ini.
Semoga bermanfaat terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan mencapai hasil sesuai
dengan kompetensi yang direncanakan.

Denpasar, Juni 2017
Penyusun.
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I. IDENTITAS MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah

:

Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute
Resolution)

Kode Mata Kuliah

:

BAK 6208

SKS

:

2 SKS

Prasyarat

:

Hukum Pidana & Hukum Perdata

Semester

:

VI

Status Mata Kuliah

:

Wajib Kekhususan Peradilan (PK I)

Tim Pengajar

:

Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H., M.Kn.
Putu Rasmadi Arsha Putra, S.H.,M.H.
Kadek Agus Sudiarawan, S.H., M.H.

II. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Penyelesaian
Sengketa) merupakan mata wajib program kekhususan peradilan (wajib PK I).
Mata kuliah ini pada hakekatnya memberikan pendalaman tentang suatu konsep
pemecahan

permasalahan

ataupun

sengketa

hukum

dalam

praktek

pelaksanaannya. Mata kuliah ini memperkenalkan suatu sistem penyelesaian
permasalahan ataupun sengketa hukum yang efisien, efektif dan cepat, sehingga
dapat memecahkan permasalahan ataupun sengketa hukum dalam berbagai
dimensi, untuk menghadapi perkembangan liberalisasi di berbagai bidang dengan
dimunculkannya

lembaga-lembaga

yang

dapat

diterima

yang

memiliki

kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tepat.
Mata kuliah ini memaparkan permasalahan dan sengketa hukum yang
kerap kali terjadi, kemudian dipaparkan bentuk dan cara penyelesaian menurut
hukum yang dapat diterapkan di Indonesia. Ada 2 (dua) cara penyelesaian
sengketa yang dilakukan yaitu melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian
sengketa yang dilakukan melalui jalur luar pengadilan. Akan tetapi penyelesaian
sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu dan proses penyelesaian yang
lama disamping memungkinkan terjadinya penumpukan perkara, biaya yang
dikeluarkan relatif besar. Adanya hambatan dalam menyelesaikan permasalahan
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ataupun sengketa hukum inilah diperkenalkan penyelesaian sengketa alternatif di
luar pengadilan.
Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) adalah
penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan di antara para
pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem hukum
Indonesia menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dikenal beberapa tipologi
yaitu Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli.
Diperkenalkannya jenis-jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti
tersebut diatas kepada mahasiswa sehingga mahasiswa benar-benar memahami
penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan atas hukum dan bukan
bersifat main hakim sendiri.
III. TUJUAN MATA KULIAH
Dengan diberikannya mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif
(Alternatif Dispute Resolution) ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti,
memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud penyelesaian sengketa alternatif
dan bagaimana bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam
perundang-undangan

yang

berlaku

di

Indonesia

sebagai

upaya

untuk

menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa hukum yang terjadi dalam tatanan
kehidupan terutama dalam dunia bisnis.
Pada akhir perkuliahan selama satu semester mahasiswa dapat mengerti,
memahami dan menjelaskan jenis jenis tipologi penyelesaian sengketa antara lain
: Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis yang disebabkan karakteristiknya
yang informal procedures sehingga can be put in motion quickly ditambah pula
dengan sifat putusannya yang final dan binding. Mediasi merupakan bentuk
alternatif penyelesaian sengketa yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan
keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua
belah pihak. Konsiliasi sebagai suatu bentuk pilihan penyelesaian sengketa
dimana pihak ketiga yang netral memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak
untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga.
Negosiasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa yang didalamnya
terdapat suatu proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai
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kesepakatan yang sebelumnya didahului dengan komunikasi dua arah untuk
mengemukakan keinginan dan pokok permasalahan. Konsultasi adalah sebuah
dialog yang didalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka
untuk memastikan para pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam
tentang masalah yang dihadapi dan cara yang tepat untuk menyelesaikannya
karena konsultasi mengarah kepada sebuah pengambilan keputusan sehingga
konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil sebagai bentuk
penyelesaian masalah. Penilaian ahli sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa
yang bertujuan untuk mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai
pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang
terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan (C3 ) Setelah
mempelajari mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif selama satu semester
mahasiswa diharapkan dapat memahami tipologi dan sengketa apa saja yang dapat
diselesaikan di luar pengadilan dan nantinya dapat menerapkan Penyelesaian
Sengketa Alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
IV. MANFAAT MATA KULIAH
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)
dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis mata
kuliah ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan di bidang penyelesaian
sengketa, ketepatan pemilihan tipologi dalam penyelesaian perselisihan ataupun
persengketaan dan juga pada akhirnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu
hukum pada khususnya. Secara praktis mata kuliah ini bermanfaat sebagai dasar
untuk menggeluti profesi dalam upaya penyelesaian sengketa untuk menunjukkan
jalan hukum dan menelusuri jalur-jalur hukum yang tepat bagi para pihak yang
bersengketa.
V. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)
merupakan mata kuliah wajib program kekhususan peradilan (PK 1). Mata kuliah
ini ditawarkan bagi mahasiswa yang mengambil program kekhususan peradilan
(PK 1) pada semester VI. Berdasarkan pada Keputusan Rektor

Universitas

Udayana Nomor : 980/Un14.1.11/PP/2013 Tentang Buku Pedoman Pendidikan
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Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013 dan Keputusan Rektor
Universitas

UdayanaNomor:

849/Un14.1.11/PP/2013

Tentang

Kurikulum

Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, untuk dapat mengambil mata
kuliah ini ada prasyarat lulus mata kuliah lain yang secara khusus yang harus
ditempuh oleh mahasiswa yaitu mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Perdata.
VI. ORGANISASI MATERI
Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan,
yang dapat digambarkan secara sistematis, sebagai berikut :
1. Pertemuan I : Perkuliahan 1 (lecture)
a. Kontrak Perkuliahan.
b. Pengertian dan Sejarah Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR).
c. Latar belakang sejarah Arbitrase di Indonesia.
d. Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitraser.
e. Prinsip-prinsip umum Arbitrase
f. Pengertian Arbitrase
g. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase
h. Jenis-jenis Arbitrase
i. Klausula dan Perjanjian arbitrase
j. Kewenangan Absolut Arbitrase
2. Pertemuan III : Perkuliahan 2 (lecture)
a. Prosedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b. Proses Pemerikasaan Arbitrase
c. Putusan Arbitrase
d. Pembatalan Putusan Arbitrase
e. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
3. Pertemuan V : Perkuliahan 3 (lecture)
a. Latar belakang
b. Pengertian
c. Dasar Hukum dan Model-Model Mediasi
d. Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi
4. Pertemuan VIII : Perkuliahan 4 (lecture)
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a. Tipologi Mediator
b. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator
c. Fungsi Mediator
d. Kewenangan dan Tugas Mediator
5. Pertemuan X : Perkuliahan 5 (lecture)
a. Konsiliasi
b. Konsiliasi dan ruang lingkupnya
6. Pertemuan XII : Perkuliahan 6 (lecture)
a. Pengertian Negoisasi
b. Karakter Utama Negoisasi
c. Prinsip Negoisasi
d. Lingkup Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Negoisasi
e. Kelebihan dan Kekurangan Negoisasi
f. Syarat-syarat menjadi negoisator
g. Tahapan Negoisasi

VII. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES
PEMBELAJARAN
7.1. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan untuk Mata Kuliah Penyelesaian
Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) adalah Problem Based
Learning (PBL) yang pusat pembelajarannya ada pada mahasiswa, yang
merupakan salah satu metode pembelajaran dalam Student Centre Learning
(SCL). Metode ini diterapkan dengan cara belajar (learning) aktif terfokus pada
mahasiswa,

dengan

memfasilitasi

mahasiswa

dan

menggunakan

masalah/konflik/kasus sebagai basis pembelajaran dengan cara pemberian materi
(lecturing) dan tutorial
7.2. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran untuk mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif
(Alternatif Dispute Resolution) ini adalah dengan cara mengkombinasikan antara

5

perkuliahan, diskusi, dan tutorial dengan prosentase 50 % ( 6 kali pertemuan
perkuliahan/lecturing ) dan 50 % ( 6 kali pertemuan dengan tutorial dan diskusi ),
1 ( satu ) kali untuk Ujian Tengah Semester ( UTS ) dan 1 ( satu ) kali untuk Ujian
Akhir Semester (UAS), sehingga total pertemuan dan tatap muka untuk bobot 2
SKS adalah 14 (empat belas ) kali.
7.3. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial
Untuk pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah Penyelesaian Sengketa
Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) ini direncanakan berlangsung 6 (enam)
kali pertemuan untuk pemberian materi/perkuliahan/lecturing yaitu pertemuan ke:
1,3,5,8,10 dan 12. Sedangkan untuk pertemuan tutorial dan diskusi juga 6 (enam)
yaitu pada pertemuan ke : 2,4,6,9,11 dan 13. Pertemuan ke : 7 (UTS) dan
pertemuan ke 14 (UAS).
7.3.1. Strategi dan Teknik Perkuliahan.
Dalam perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif
Dispute Resolution) ini akan dibahas pokok – pokok bahasan yang akan
disajikan dengan menggunakan alat bantu seperti : papan tulis, OHP atau
LCD to support power point presentation serta menyiapkan bahan – bahan
bacaan tertentu.
Apabila dipandang sulit untuk menemukan bahan – bahan bacaan
tersebut maka perlu disiapkan seperti : Buku Ajar dan Block Book dari
materi kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa diwajibkan mempunyai Buku
Ajar dan Block Book mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif sebelum
perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sebelumnya sehingga
proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancer (self
study).
Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa wajib sudah mengetahui
atau mencari bahan (materi) serta memahami materi dari masing – masing
pokok bahasan yang akan dikuliahkan ataupun yang akan didiskusikan
sesuai dengan apa yang telah diarahkan (guidance). Dan tehnik perkuliahan
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yaitu dalam bentuk : pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (model
pembelajaran dua arah).
7.3.1. Strategi Tutorial.
1. Mahasiswa mengerjakan tugas – tugas ( PR ) berupa Discussion Task,
Study Task dan Problem Task. Sebagai bagian dari self study, kemudian
berdiskusi di kelas dengan cara presentasi.
2. Dalam 6 ( enam ) kali pertemuan tutorial di kelas mahasiswa diwajibkan:
a. Menyerahkan karya tulis berupa paper atau tugas lainnya (paper
kelompok atau individu) sesuai dengan topik yang diberikan dan
kemudian mahasiswa memilih atau diberikan salah satu topik yang ada
dalam mata kuliah yang bersangkutan.
b. Mempresentasikan paper atau tugas yang telah diberikan oleh Tutor.
c. Memposisikan diri dalam peran masing – masing dalam diskusi,
apakah sebaga pemandu (moderator / discussion leader), notulis (note
keeper) atau anggota dan peserta .
VIII. TUGAS-TUGAS
Pada saat menempuh mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif
(Alternatif Dispute Resolution)

ini, mahasiswa diwajibkan untuk membahas,

mengerjakan, mempersiapkan tugas-tugas baik yang diberikan dan dibuat secara
mandiri maupun tugas-tugas yang diberikan dan dibuat secara kelompok. Tugastugas ini nantinya akan dikumpul dan untuk tugas yang dibuat secara kelompok
akan dipresentasikan.

IX. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN
9.1. Ujian-Ujian
Ujian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk essay dalam masa
tengah semester dan akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) dilakukan
secara tertulis, diberikan sesuai dengan jadwal UTS resmi yang ditentukan oleh
Fakultas Hukum Univeristas Udayana, namun dimungkinkan untuk diberikan
pada saat tutorial 3. Materi perkuliahan untuk UTS adalah materi dari perkuliahan
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1, 2 dan 3. Dimungkinkan untuk tidak mengadakan UTS apabila telah diganti
dengan penugasan dalam pembuatan makalah yang dipresetasikan yang
diperkirakan memiliki bobot yang sama seperti UTS. Sedangkan ujian akhir
semester ( UAS ) dilakukan secara tertulis, sesuai dengan jadwal UAS resmi yang
ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, atas materi

dari

perkuliahan 4, 5 dan 6 yang dilakukan pada pertemuan ke-14. Baik UTS maupun
UAS dimungkinkan untuk dilakukan secara lisan jika memenuhi persyaratan
pelaksanaan ujian lisan yang ditentukan dalam Peraturan Akademik Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
9.2. Penilaian
Penilaian meliputi aspek hard skills dan aspek soft skills. Penilaian hard
skill dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Penilaian soft skill
meliputi penilaian atas kehadiran, keaktifan, kemampuan presentasi, penguasaan
materi, argumentasi, disiplin, etika dan moral berdasarkan pada pengamatan
dalam tatap muka selama perkuliahan dan tutorial. Nilai soft skill ini merupakan
nilai tutorial yang dijadikan sebagai nilai tugas. Nilai Akhir Semester (NA)
diperhitungkan menggunakan rumus seperti pada Buku Pedoman Pendidikan
Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013, yaitu :

(UTS + TT ) + 2 (UAS)
2
NA =
3
Sistem penilaian mempergunakan skala 5 (0-4) dengan rincian dan
kesetaraan sebagai berikut :
Skala Nilai
Huruf

Angka

Penguasaan
Kompetisi
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Keterangan dengan skala nilai
0-10

0-100

A

4

Sangat baik

8,0-10,0

80-100

B

3

Baik

7,0-7,9

70-79

C

2

Cukup

5,5-6,4

55-64

D

1

Sangat kurang

5,0-5,4

50-54

E

0

Gagal

0,0-4,9

0-49

X. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan (Bahan Bacaan Primer) digunakan sebagai
referensi dalam perkuliahan, yaitu:
1.

Republik Indonesia, 2005, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

2.

Republik Indonesia, Het Herzeine Indonesisch Reglement, HIR, Staatsblaad
1941 Nomor 44

3.

Republik Indonesia, Recht Reglement vor Buitengewesten, RBg, Staatsblaad
1927 Nomor 227

4.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

5.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

6.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang
Lembaga

Penyedia

Jasa

Pelayanan

Penyelesaian

Sengketa

Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
7. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi
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9. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008
10. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang
Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 10/1/2008
Buku dan Literatur (Bahan Bacaan Sekunder), yaitu:
1.

Cicut Sutiarso, 2011, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,
Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.

2.

Catur Irianto, 2007,

Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam

Perjanjian Bisnis, Inti Media Pustaka, Jakarta.
3.

D.Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, CV Alfabeta, Bandung.

4.

Frans Hendra Winarta, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase
Nasional Indonesia & Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

5.

Gatot Supramono, 2008, Meyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum
Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

6.

Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta

7.

I Made Widnyana, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), IBLC,
Jakarta

8.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar
Pengadilan, Transmedia Pustaka, Jakarta.

9.

Joni Emirzon, 2000, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

10. M. Yahya Harahap, 2006, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta
11. Rachmad Syafa’at, 2006, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa,
Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, Malang
12. Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek,
Sinar Grafika, Jakarta.
13. ----------------------, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi
Perbankan, Mandar maju, Bandung.
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14. Roger Fisher dkk, 1981, Getting to Yess : Negotiating Agreement Without
Giving In, Penguin Books.
15. Sulaiman Batubara dkk, 2013Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa
Investasi Asing, Raih Asa Sukses, Depok.
16. Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
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PERTEMUAN I: PERKULIAHAN PERTAMA
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (ADR) DAN ARBITRASE

1. Pengertian dan Sejarah PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
(ADR)
Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian
sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya
dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak
yang bersengketa.
Amerika serikat (AS) dianggap sebagai negara tempat awal berkembangnya ADR
yang kemudian berkembang ke berbagai negara termasuk asia tenggara

dan

kemudian berkembang di Indonesia.
Adapun latar belakang berkembangnya ADR adalah atas dasar kebutuhan yaitu :
•

Untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan,
sering berkepanjangan, lama biaya tinggi dan hasilnya sering tidak
memuaskan.

•

Untuk

meningkatkan

ketertiban

masyarakat

dalam

proses

penyelesaian sengketa.
•

Untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.

•

Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa
yang menghasilkan

keputusan yang dapa diterima semua pihak

(memuaskan).
Konggres AS kemudian memberikan tanggapan positif dengan memberlakukan
the civil justice reform act of 1990 dengan memerintahkan untuk mereduksi biaya
dan waktu pencari keadilan.
Adapun 6 (enam) prinsip pengembangan di pengadilan AS meliputi:
•

Menetapkan beberapa cara sistematis untuk sengketa perdata,

•

Melakukan pengawasan yudisial secara dini,

•

Membicarakan menajemen perkara serta temuan-temuan baru,
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•

Meningkatkan tukar–menukar informasi secara sukarela diantara
para pihak dan menciptakan kerjasama menemukan tatacara lainnya,

•

Meningkatkan itikad baik untuk sampai pada kesepakatan diantara
penasehat hukum,

•

Meningkatkan usaha menyerahkan penyelesaian sengketa ke APS.

Ke enam prinsip tersebut ditindaklanjuti dengan diterapkannya sistem “case
tracking” dalam kategori sengketa perdata :
•

Fast track : jalur cepat  untuk penyelesaian perkara yang dapat
dilakukan segera

•

Standard track : jalur biasa  untuk penyelesaian sengketa rutin

•

Complek track : jalur komplitatif  untuk penyelesaian sengketa
yang kompleks karena sifat sengketanya, jumlah pihak dan sebabsebab lainnya

*catatan : jalur 1 dan 2 melalui arbitrase
: jalur 3 melalui pengadilan
Pengembangan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) di Indonesia

sendiri

bukanlah hal baru, ADR sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional
masyarakat indonesia yang mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah
mufakat
Alasan pengembangan APS di Indonesia
•

Faktor ekonomis, biaya dan waktu yang sedikit

•

Faktor ruang lingkup yang dibahas luas (sesuai kebutuhan)

•

Faktor pembinaan hubungan baik antar manusia

Sejarah pengaturan APS dalam sistem hukum Indonesia
Pada masa kolonial belanda  lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk
mendamaikan para pihak yang bersengketa
•

Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg  pada sidang awal hakim mengusahakan
perdamaian (hakim mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka
diputuskan)
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•

Pasal 20 HIR/154 Rbg/ 31 Rv  penyelesaian sengketa melalui jalur
damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa dipengadilan

Perkembangan pengaturan :
•

UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa,

•

PP No.54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa
lingkungan hidup diluar pengadilan,

•

Perma

No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang

kemudian digantikan oleh Perma no.1 tahun 2008 tentang prosedur
mediasi dipengadilan,
•

Perma No.1 Tahun 2016  Perubahan atas Perma 1/2008.

Penyelesaian sengketa perdata sepenuhnya merupakan haknya para pihak
Sejak awal para pihak sudah menetapkan cara penyelesaian sengketa yang timbul,
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang kemudian termuat dalam akta
perjanjian asal tidak bertentangan dengan uu, kesusilaan dan ketertiban umum.
Penentuan penyelesaian ditentukan kemudian misalnya :
a. Kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sendiri dengan musyawarah,
b. Meminta bantuan pihak ketiga (sebagai mediator/konsiliator),
c.

Membuat perjanjian atau menyerahkan kepada arbitrase,

d.

Salah satu pihak menggugat kepengadilan,

e.

Dibiarkan , melihat situasi (reaksi menunggu dulu).

Dorongan perlunya APS di Indonesia disebabkan :
•

Akibat adanya perdagangan bebas  jumlah transaksi bisnis
meningkat  potensi sengketa meningkat kualitas dan kuantitasnya
 perlu penyelesaian yang segera.

•

Sengketa dibidang bisnis harus segera diselesaikan  jika terlambat
berakibat pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien.
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•

Perlu penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien yang sesuai
dengan laju kecepatan perekonomian dan perdagangan yang
menganut prinsip free market & free competition.

Oleh karena itu perlu dibentuk atau dikehidupan lembaga yang mampu
menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan cepat dan biaya murah.
2. Latar Belakang Sejarah Arbitrase di Indonesia
Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia, penduduk
Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS
(Indische Staatsregeling). Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwabagi
golongan eropa dan mereka yang disamakan dengan golongan eroa berlaku
hukum di negeri Belanda yang juga disebut hukum barat, sedangkan bagi
golongan bumiputera dan mereka yang disamakan dengan golongan bumiputera
berlaku hukum ada mereka masing-masing. Selanjutnya bagi golongan Cina dan
Timur Asing lainnya

berlaku hukum barat tanpa pengecualian. Apabila ada

kepentingan sosial yang dibutuhkan, maka golongan bumiputera dapat juga
berlaku hukum barat.1
Perbedaan golongan tersebut membawa konsekuensi terhadap keberadaan
badan-badan peradilan maupun hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan
perkara, diantaranya bagi

golongan bumiputera dan orang-orang yang

dipersamakan dengan golongan bumiputera yang menjadi wewenang Landraad,
yaitu pengadilan tingkat pertama pada jaman hindia belanda. Disamping itu
hukum acara yang dipergunakan berbeda untuk beberapa daerah dan bahkan
sampai saat ini masih dirasakan akibat adanya penggolangan penduduk pada
jaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, hukum acara perdata pada
pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang
darurat tersebut adalah sebagai berikut : Untuk daerah Jawa dan Madura yang
berlaku adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR/Renglemen Indonesaia
1

Gunawan Wijaya &Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2000, hlm. 10
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yang Diperbaharui berdasarkan Staatsblaad 1848 No.16 dan Staatsblaad 1941
No.44), sedangkan untuk daerah Luar Jawa dan Madura berlaku Rechtreglement
Buitengewesten (RBg/Reglemen Daerah Seberang berdasarkan Staatsblaad 1927
No.227).2
Berbicara tentang arbitrase di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah
arbitrase di negeri Belanda, Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1977
dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ini bermula 7
tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada tanggal 03 Desember 1977, Ketua
Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Marsekal Purn. Sowoto
A. Sukendar memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) di Jakarta bersama Prof. Soebekti, SH (Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia), Haryono Tjitrosoebono (Ketua IKADIN), Prof. H. Priyatna
Abdurrasyid, SH., PhD dan J.R. Abubakar, SH. Hingga saat ini BANI merupakan
arbitrase dalam bentuk lembaga (institusional) yang tertua di Indonesia.3
Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa
sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase
diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de
Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun
Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam
pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering.
Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan
diundangkannya Undang Undang nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang
nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan
arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain
menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui artibrase tetap dipebolehkan, akan tetapi putusan arbiter
2

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006,

hlm. 6
3

Hartini Mochtar Kasran, Memahami Undang_Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Makalah, Seminar Arbitrase (ADR) dan ECommerse 06 September 2000, Surabaya, hlm. 7
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hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah
untuk dieksekusi dari Pengadilan. Perkembangan dalam praktek arbitrase terdiri
dari dua jalur yaitu :
a. Arbitrase Ad-hoc, dimana para pihak menyerahkan penyelesaian sengketanya
kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan lembaga arbitrase untuk
diputuskan.
b. Arbitrase

Institusional,

dimana

proses

penyelesaian

sengketa

yang

keputusannya ditetapkan oleh satu atau beberapa orang dari lembaga arbitrase.
Lembaga arbitrase ini semula diperuntukkan bagi penduduk golongan
Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu, yang pengaturannya terdapat
dalam RV Bab pertama buku Ketiga Pasal 615 sampai dengan Pasal 651. Pada
jaman Hindia Belanda, Arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai
eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan
arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu :
a. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia
b. Badan arbitrase tentang kebakaran
c. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.4
Dalam Rv terdapat ketentuan yang menyatakan sebagai berikut :
“Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa
yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya,
untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa
orang wasit.5 Kemudian berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg maka
ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam Rv dinyatakan berlaku juga untuk
golongan bumiputera. Selengkapnya Pasal 377 HIR menyatakan sebagai berikut :
. “Bilamana orang bumiputera dan Timur asing menghendaki perselisihan mereka
diputuskan oleh juru pisah atau arbiter, maka mereka wajib menuruti peraturan
pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa.”6

4

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, op.cit, hlm. 13

5

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Perwasitan,
Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, Cet. 3, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 75
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Dengan adanya pasal ini, maka sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda
sebenarnya telah terdapat landasan hukum bagi golongan Bumiputera untuk dapat
menggunakan sistem pemeriksaan perkara lewat arbitrase secara Prosedural,
sementara secara material, dasar hukum berlakunya arbitrase adalah lewat prinsip
kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata.
3.

Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitrase
Secara singkat sumber Hukum

dan landasan Umum Arbitrase di

Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut
UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman
Koloneal Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum
diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945
tersebut.
b. Pasal 377 HIR dan 705 RBg
Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR
atau Pasal 705 RBg yang menyatakan bahwa :
“Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka
diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan
pengadilan yang berlaku bagi orang Eropah”.
Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa
Eropa yang dimaksud Pasal 377 HIR dan 705 RBg ini adalah semua ketentuan
tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV. Pasal diataslah yang menjadi
landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum.
Pasal ini menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa :
1) menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase dan
2) arbitrase diberi wewenang dan fungsi untuk menyelesaikan dalam bentuk
keputusan
6

R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, 1979, hlm.255
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3) untuk itu baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter wajib tunduk
menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa ataupun
golongan eropa.
Disini sudah jelas terlihat bahwa pasal 377 HIR memberi kemungkinan
dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan
menyelesaikan perkara yang tibul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila
mereka menghendakinya.7
c. Pasal 615 s/d 651 RV
Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga
Bab Pertama Pasal 615 s/d 651 RV, yang meliputi :
1) Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623
RV)
2) Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
3) Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
4) Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV)
5) Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)
d. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan
lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1)
UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan “ Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.
e. Pasal 80 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Satu-satunya undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di
Indonesia yaitu UU No. 14/1985, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase.
Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UU No. 14/1985, menentukan
bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini kita perlu merujuk kembali
7

M. Yahya Harahap, Arbitrase, Cetakan ke empat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1
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UU No. 1/1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah
Agung Indonesia. UU No. 1/1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai
pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase
mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal
15 Jo. Pasal 108 UU No. 1/1950).
f. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing
Dalam hal ini Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967 menyatakan:
“Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah,
macam,dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase
yang putusannya mengikat kedua belah pihak”.
Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967 :
“Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik
modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih
bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan
Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal
Yaitu

mengenai

persetujuan

atas

“Konvensi

Tentang

Penyelesaian

Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau
sebagai ratifikasi atas “International Convention On the Settlement of Investment
Disputes Between States and Nationals of Other States”.
Dengan undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang
untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman
modal asing diputus oleh International Centre for the Settlement of Investment
Disputes (ICSD) di Washington.
h. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention On the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York Convention
(1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di Nww York, yang
diprakarsai oleh PBB.
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i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
Selanjutnya dengan disahkannya Konvensi New York dengan Kepres No.
34/1958 , oleh Mahkamah Agung di keluarkan PERMA No. 1/1990 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 maret 1990 yang
berlaku sejak tanggal di keluarkan.
j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka
pemerintah mengeluarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk
mengantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu
ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651
RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan
demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah
mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU NO. 30/1999.
4. Prinsip-Prinsip Umum Arbitrase
Prinsip-prinsip umum arbitrase telah dinormakan ke dalam UU No.30/1999 antara
lain meliputi :
a. Prinsip otonomi para pihak memilih :
1. Forum arbitrase,
2. Tempat arbitrase,
3. Hukum yang berlaku,
4. Arbitrator,
5. Bahasa;

b. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase;
c. Prinsip

larangan

campur

tangan

pengadilan

kecuali

undang-undang

menentukan lain;
d. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "private and confidential";
e. Prinsip "audi et alteram Partem";
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f. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif;
g. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase;
h. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis;
i. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase;
j. Prinsip perdamaian bersifat fakultatif;
k. Prinsip pembuktian;
l. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat
"final and binding";
m. Prinsip religiusitas putusan arbitrase;
n. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et
bono";
o. prinsip "dissenting opinions";
p. Prinsip biaya perkara ditanggung pihak berperkara;
q. Prinsip pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan;
r. Prinsip resiprositas dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
s. internasional;
t. Prinsip ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
u. internasional;
v. Prinsip pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif.
w. Prinsip religiusitas putusan arbitrase merupakan prinsip yang khas dan
bersumberdari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia.
Selain yang tersebut diatas, terdapat juga prinsip cepat dan hemat biaya.
Pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui litigasi
maupun dengan litigasi mempunyai prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
Prinsip ini sejati ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan khususnya
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip yang dianut oleh UndangUndang Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan prinsip yang dianut oleh lembaga
arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.30/1999 dimana
disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan atas sengketa harus dilaksanakan
dan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari). Ada
beberapa faktor yang mendukung terciptanya proses penyelesaian perkara atau
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sengketa secara cepat dan biaya ringan dalam lembaga arbitrase, antara lain8 : 1.
Kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan sendiri proses
beracaranya, yang tentunya pemilihan prosedur yang singkat dan cepat sehingga
jelas akan mendukung kearah penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan
hemat biaya. 2. Pada umumnya pihak-pihak dalam arbitrase adalah subjek hukum
yang memiliki itikad baik (good faith) untuk sama-sama berkeinginan
menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketanya menjadi
lebih ringan dan cepat karena adanya dukungan dari para pihak yang bersengketa
itu sendiri. 3. Berperkara melalui lembaga arbitrase berarti berperkara diuar
pengadilan, keadaan ini secara langsung akan membawa kearah penyelesaian
cepat, singkat dan tepat. Hal ini dikarenakan terpotongnya jalur birokrasi yang
berbelit dan oanjang sebagaiman terjadi pada lembaga pegadilan. 4. Keistimewaan
putusan arbitrase yang final dan binding yang meniadakan upaya hukum dengan
kata lain proses pemeriksaan dan penyelesaian hanya ada satu tahap tanpa adanya
upaya hukum yang dapat memperlama penyelesaian sengketa.
Penerapan prinsip-prinsip dasar arbitrase pada dasarnya merupakan
kewajiban, sekaligus tanggung jawab, bagi semua pihak yang terkait dengan
penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdagangan.
Betapapun idealnya prinsip-prinsip dasar arbitrase, akan menjadi kehilangan
makna dan hakekatnya apabila dalam prakteknya tidak dijalankan sebagaimana
mestinya. Sejalan dengan hal tersebut, perlu ditumbuh-kembangkan kultur dan
etika dalam perilaku bisnis di kalangan komunitas bisnis agar senantiasa
menjunjung tinggi sikap-sikap kejujuran, kepercayaan, keterbukaan, kepatutan,
itikad baik dan kesukarelaan dalam aktifitas bisnis. Arbitrase hanya mungkin
berkembang dengan baik apabila kultur dan etika bisnis telah berkembang dengan
baik pula.
Pengadilan memiliki arti yang sangat penting terhadap masa depan dan
perkembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang di
Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai "out of court dispute resolution",
8

Suleman Batubara dkk, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing,
Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm 25
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arbitrase tidak memiliki wewenang publik sebagaimana terdapat pada lembaga
Pengadilan (state court). Pengadilan memiliki arti penting sebagai "supporting
institution" terhadap kelancaran proses arbitrase maupun pelaksanaan putusan
arbitrase. Pada prinsipnya UU No.30/1999 melarang campur tangan Pengadilan
terhadap arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang.
Wewenang Pengadilan melakukan campur tangan dalam hal-hal :
a.

Penunjukan arbitrator dalam al para pihak tidak mencapai sepakat dalam

b.

Pemilihan arbitrator;

c.

Mengadili gugatan hak ingkar terhadap arbitrator;

d.

Mernberikan pengakuan atau penoaakan Putusan Arbitrase internasional;

e.

Menjalankan (eksekusi) Putusan Arbitrase Nasional maupun Arbitrase
Internasional.

f.

Mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase.
Wewenang pengadilan melakukan campur tangan terhadap arbitase tidak

dimaksudkan untuk mereduksi atau bahkan meniadakan samasekali kedudukan
maupun peranan arbitrase, melainkan justru dimaksudkan untuk melancarkan
proses-proses arbitrase agar berlangsung sebagaimana mestinya. Peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase bermanfaat untuk mengurangi saratbeban pengadilan serta untuk memberikan pilihan menarik dalam penyelesaian
sengketa perdagangan secara lebih efektif dan efisien. Campur tangan Pengadilan
sedapat mungkin dihindari kecuali undang-undang membolehkan serta tidak
bertentangan dengan prinsip¬prinsip yang berlaku. Perlu dikembangkan
pemahaman secara luas bahwa arbitrase bukanlah merupakan pesaing bagi
pengadilan yang akan mereduksi peran serta wewenang Pengadilan.
5. Pengertian Arbitrase
Pasal 1 angka (1) UU No 30/1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari
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definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan,
yaitu9 :
a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan
sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada Penjelasan
Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, disebutkan dengan yang dimaksud dengan
“ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:
perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan
intelektual.
6. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Penyelesaian sengketa dengan suatu arbitrase mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan-kelebihan dari suatu arbitrase adalah sebagai berikut:
a.

Prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat.

b.

Biaya yang lebih murah.

c.

Putusan tidak diekspos di depan umum

d.

Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luwes.

e.

Para pihak dapat memilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase.

f.

Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.

g.

Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.

h.

Putusan dapat lebih terikait dengan situasi dan kondisi.

i.

Putusan umumnya inkracht (final dan binding).

j.

Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan, tanpau atau ada
dengan sedikit review.

k.

Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak.

9

Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2001, hlm 98.
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l.

Menutup kemungkinan forum shopping (mencoba-coba untuk memilih atau
menghindari pengadilan).
”Dalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi

hukum, sangat menonjol dan dominan seklai peran dan penggunaan klausula
arbitrase. Dari pengamatan, pihak dunia maju selalu menuntut pencantuman
kalusula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang merka lakukan dengan pihak
Indonsia. Malahan ada keenganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan
hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase.”10
Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi, mengingat kelebihan dari arbitrase:11
a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan
administratif;
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai
pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah
yang disengketakan, jujur dan adil;
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya
serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat
dilaksanakan.
Selain itu kelebihan dari arbitrase, seperti :12
a. Tidak ada kemungkinan akan terjadi keberpihakan dalam proses pengambilan
keputusan
b. Keputusan diambil oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase yang ahli di bidangnya
masing-masing.
c. Lebih cepat daripada Litigasi
10

M. Yahya Harahap, op. cit,, hlm. V.

11

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
12

I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), PT Fikahati Aneska,
Jakarta 2009, hlm. 215
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d. Kurang memiliki sifat permusuhan dibandingkan dengan Litigasi
e. Berlaku secara Internasional
f. Ada Kesempatan potensial untuk melakukan suatu perbaikan
g. Tidak konfrontatif
h. Proses Arbitrase dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan tidak terlalu
formal
i. Pengadulan tidak berwenang mengadili sengketa yang pihaknya telah terikat
dalam perjanjian (klausula) arbitrase.
Hal lain dalam arbitrase menyangkut kelebihan-kelebihannya, juga dalam
penyelesaian sengketa lewat arbitrase banyak juga kelemahannya. Kelemahankelemahan tersebut adalah sebagai beikut:
a.

Tersedia baik untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak untuk
persahaan kecil.

b.

Due process kurang terpenuhi.

c.

Kurangnya unsur finality.

d.

Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement.

e.

Kurangnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi.

f.

Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi.

g.

Dapat menyembunyikan dispute dari public scrutiny.

h.

Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.

i.

Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang
saling bertentangan.

j.

Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter (an arbitration is a
good as arbitrators).

k.

Berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan
konvensional.

l.

Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan badan
pengadilan konvensional.

Kelemahan arbitrase antara lain:13

13

Ibid.
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1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan
membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak merupakan
perusahaan-perushaan yang bonafide harus sepakat. Seringkali untuk dapat
mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang sulit. Forum
arbitrase mana yang akan dipilih; Arbitrase International Chamber of
Commerce di Paris, American Arbitration Association di Amerika Serikat;
Arbitrase ICSID; London Court of Arbitration; atau BANI.
2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini di banyak
Negara masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing mash
menjadi soal yang sulit (New York Convention, 1958)
3. Telah dimaklumi alam arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusanputusan (yurisprudensi) arbitrase sebelumnya. Jadi putusan setiap sengketa
yang telah diambil sepertinya dibuang begitu saja, meskipun di dalam putusan
tersebut mengandung argumentasi para ahli-ahli hokum kenamaan/terkemuka.
Karena tidak berlakunya preseden ini, maka logis kemungkinan timbulnya
keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam
mengeluarkan keputusan tergantung dari kenyataan dan kehendak para pihak.
4. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap
semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan dengan erat dengan adanya konsep
dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Konsep
arbitrase di negara-negara Anglo Saxon akan berbeda dengan yang ada di
negara-negara Eropa Continental. Kedua konsep inipun saling berbeda yang
masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing.
5. Bagaimanapun juga putusan arbitrase selalu tergantung kepada kemampuan
teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai
dengan rasa keadiilan para pihak.
6. Mungkin tidak cocok untuk tuntutan yang terdiri dari berbagai pihak.
7. Perlu mendapat perintah pengadilan untuk melaksakannya, bilamana ada
pihak, terutama yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase
tersebut.
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Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih
sulitnya upaya eksekusi putusan arbitrase, padahal putusan arbitrase adalah final
dan binding dan Indonesia telah meratifikasi New York Convention 1958 melalui
Keppres Nomor 34 Tahun 1981 (NYC). NYC mengharuskan pelaksanaan putusan
arbitrase di setiap Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.
7. Jenis-Jenis Arbitrase
Yang dimaksud dengan jenis arbitrase adalah macam-macam arbitrase
yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus
perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis
arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam berbagai
peraturan dan konvensi.14
Arbitrase ada dua jenis yaitu :
a. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter
Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase
melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan
aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undangundang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang
menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang yang
telah disepakati oleh para pihak.
Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter adalah arbitrase yang dibentuk secara
khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Oleh karena
itu arbitrase ad hoc bersifat insidentil dimana kedudukan dan keberadaan hanya
untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu maka apabila telah
menyelesaikan sengketa dengan diputuskan perkara tersebut, keberadaan fungsi
arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.
b. Arbitrase institusional
Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang
bersifat permanent, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya
dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.
14

M. Yahya Harahap, op.cit, hlm 104
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Arbitrase insitusional adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai
badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini
dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase
seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional
seperti The Rules of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC)
di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai
peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.
8. Klausula Arbitrase
Klausula arbitrase apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan
bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi
mereka yang membuatnya itu. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati
dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undangundang. Prinsip ini merupakan asas pacta sund servanda, Oleh karena itu, akibat
dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali
tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2)
KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 1320
KUHPerdata yang menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,
suatu klausula yang telah dibuat secara sah yang telah memenuhi syarat sahnya
suatu perjanjian, maka ketika dikaitkan dengan adanya suatu klausula arbitrase,
secara hokum klausula arbitrase tersebut merupakan undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.
Klausula arbitrase ini dalam praktek dikenal dua macam, yaitu : 1. Pactum
de compromittendo dan 2. compromise acte. Dari segi yuridis, kedua klausula
arbitrase ini adalah sama, yang membedakan kedua klausula ini adalah waktu
(timing) pembuatan dari klausula arbitrase itu sendiri.15 Klausula arbitrase dalam
15

Suleman Batubara dkk, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing
Melalui UNCITRAL, ICSID dan SIAC, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm 19
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bentuk pactum de compromittendo ini dibuat sebelum timbulnya sengketa,
maksudnya adalah diperkenankan mengikatkan diri dalam suatu klausula yang
dibuat dalam satu perjanjian untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang
akan/mungkin tmbul dikemuadian hari kepada putusan arbiter melalui lembaga
arbitrase. Sedangkan compromise acten adalah suatu klausula arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa setelah timbulnya suatu
sengketa, sehingga compromise acten ini tidak berada dalam satu perjanjian sama
dengan perjanjian pokok melainkan dibuat tersendiri diluar dari perjanjian pokok
dimana ada persetujuan ataupun kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu untuk
menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui lembaga arbitrase baru akan
dibuatkan suatu perjanjian yang intinya berisi klausula akan menyelesaikan
perselisihan maupun sengketa para pihak melalui lembaga arbitrase. Compromise
sendiri berarti a settlement of differences yang bertujuan menghindari
penyelesaian melalui jalur pengadilan (to prevent a lawsuit). Sehingga
compromise acten ialah suatu akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan
yang telah timbul diantara orang yang berjanji.
9. Kewenangan Absolut Arbitrase
Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa
yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan timbul. UU No. 30/1999 tidak
membedakan kedua jenis klausula arbitrase. Semuanya tersebut tetap disebut
sebagai perjanjian arbitrase baik itu yang mengandung makna klausula arbitrase
yang dibuat sebelum sengketa ataupun perjanjian tersendiri yang dibuat setelah
timbulnya sengketa. Yang menjadi persamaan dari kedua jenis klausula tersebut
adalah mempunyai akibat hokum yang sama yaitu : 1. Persengketaan yang timbul
atau yang akan timbul itu tidak akan diperiksa ataupun diputus oleh pengadilan,
dan 2. Persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh arbiter sehingga kedua
belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau
peradilan wasit.16 Pengakuan kewenangan lembaga arbitrase ini dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 3 UU No.30/1999 yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Adanya
16

Catur Irianto, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis, Inti
Media Pusaka, Bandung, 2007, hlm 35
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suatu persetujuan tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan
penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke
Pengadilan Negeri, 2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan
didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase,
kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam
arbitrase, para pihak dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa
ini pada suatu arbitrase ad-hoc maupun arbitrase institusional.
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PERTEMUAN II: TUTORIAL PERTAMA
ARBITRASE

1. Study Task
-

Membaca beberapa literatur dan utarakan latar belakang yang menjadi
landasan titik tolak yang mengatur keberadaan arbitrase dalam sistem hukum
di Indonesia.

-

Membaca mengenai pengertian-pengertian arbitrase yang diberikan oleh
beberapa ahli berikan pemahaman saudara berdasarkan kesimpulan dari
pendapat ahli tersebut?

-

Membaca mengenai asas-asas penting dalam arbitrase, kompetensi arbitrase
terhadap penyelesaian sengketa, perjanjian arbitrase, jenis arbitrase dan
jawablah apakah perjanjian arbitrase dapat dibuat tidak tertulis? Apakah
perjanjian arbitrase bersifat asesor, apakah klausala arbitrase bukan niet van
openbaar orde, dapatkah memperjanjikan kesepakatan binding opinion
terhadap lembaga arbitrase?

2. Discussion Task
Berbicara mengenai arbitrase tanpa mengetahui sumber hukum yang
mengatur arbitrase dalam sistem hukum Indonesia merupakan hal yang janggal,
begitu pula dengan pengertian mengenai arbitrase. Ada beberapa pengertian yang
diberikan oleh para ahli mengenai arbitrase yang cukup memberikan pemahaman
yang mendalam terhadap arti dari arbitrase itu sendiri.
Diskusikan dengan mengkomparasi mengenai pengertian arbitrase ditinjau dari
pengertian yang diberikan para ahli dengan pengertian yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan, mengapa untuk mengerti tentang arbitrase tidak
cukup hanya dengan membaca dan mengerti undang-undang saja.
Arbitrase merupakan lembaga voluntaire yang dipilih dan ditunjuk
berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian
persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seseorang atau beberapa
orang arbiter yang bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Untuk
mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah
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jenis arbitrase ad-hoc ataupun jenis arbitrase institusional didahului dengan
kesepakatan. Arbitrase bukanlah badan kekuasaan peradilan (judicial power)
resmi yang didirikan oleh kekuasaan negara berdasar konstitusi ketatanegaraan.
Namun dengan adanya lembaga arbitrase dapat menyingkirkan yurisdiksi badan
peradilan.
Diskusikan

kewenangan

arbitrase terhadap badan peradilan dalam

menyelesaikan sengketa dan jenis arbitrase yang diakui eksistensi serta
kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan.
Bahan Pustaka: sama dengan Bahan Pustaka Perkuliahan 1
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PERTEMUAN III: KULIAH KEDUA
ARBITRASE (LANJUTAN)
1. Prosedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI)
Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara
tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan
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 akan diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan
peraturan tersebut, dengan 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.
Prosedur arbitrase juga di atur dalam UU No. 30 /1999 pada Pasal 2, yang
berbunyi:
“Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh
BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI
untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut
dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui
Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan
melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan
Peraturan Prosedur BANI”. Selanjutnya ketentuan BANI juga diatur pada pasal 3
di dalam undang-undang no 30 tahun 1999, yaitu sebagai berikut:
Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini
berarti :
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a.

“Majelis Arbitrase BANI” atau “Majelis”, baik dalam huruf besar atau huruf
kecil, adalah Majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri dari
satu atau tiga atau lebih arbiter;

b.

“Putusan”, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah setiap putusan
yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI, baik putusan sela ataupun
putusan akhir/final dan mengikat;

c.

“BANI” adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

d.

“Dewan” adalah Badan Pengurus BANI;

e.

“Ketua” adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan apabila jelas
dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase. Ketua
BANI dapat menunjuk Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain
untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk satu atau
lebih arbiter, dalam hal mana rujukan kepada Ketua dalam Peraturan ini
berlaku pula terhadap Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain
yang ditunjuk tersebut.

f.

“Pemohon” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon atau para
pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;

g.

“Undang-Undang” berarti dan menunjuk pada Undang-Undang Negara
Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa;

h.

“Termohon” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Termohon atau para
pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;

i.

“Para Pihak” berarti Pemohon dan Termohon;
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j.

“Peraturan Prosedur” berarti dan menunjuk pada ketentuan-ketentuan
Peraturan

Prosedur

BANI

yang

berlaku

pada

saat

dimulainya

penyelenggaraan arbitrase, dengan mengindahkan adanya kesepakatan
tertentu yang mungkin di buat para pihak yang bersangkutan yang satu dan
lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1;
k.

“Sekretariat” berarti dan menunjuk pada organ administratif BANI yang
bertanggung jawab dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal
lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase;

l.

"Sekretaris Majelis” berarti dan menunjuk pada sekretaris majelis yang
ditunjuk oleh BANI untuk membantu administrasi penyelenggaraan arbitrase
bersangkutan; dan

m. “Tulisan”, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah dokumendokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, tetapi juga dokumendokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronis, yang meliputi
tidak saja perjanjian-perjanjian tetapi juga pertukaran korespondensi, catatancatatan rapat, telex, telefax, e-mail dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya
yang demikian; dan tidak boleh ada perjanjian, dokumen korespondensi, surat
pemberitahuan atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan
secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-hal tersebut
dibuat atau disampaikan secara elektronis.
Adapun cara memulainya permohonan arbitrase itu juga telah diatur dalam
UU No 30/199

pada Pasal 6 tentang memulai permohonan arbitrase yang

berbunyi :
Pasal 6. Permohonan Arbitrase
1. Prosedur arbitrase, dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan
Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (“Pemohon”) pada
Sekretariat BANI.
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2. Penunjukan Arbiter, Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam
Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk
seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.
3. Biaya-biaya, Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya
pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.
Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan
perkara

dan

biaya

arbiter

Apabila

pihak

ketiga

diluar

serta

biaya

perjanjian

Sekretaris

arbitrase

turut

Majelis.
serta

dan

menggabungkan diri dalam pro-ses penyelesaian sengketa melalui arbitrase
seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No. 30/1999, maka
pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biayabiaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi
dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.
Demikianlah prosedur arbitrase menurut Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) mulai dari pengertian arbitrase itu sendiri hingga tata cara
memulai arbitrase. Hal ini merupakan suatu aturan yang telah diatur dalam UU
No. 30/1999. Prosedur arbitrase ini selanjutnya diatur pada pasal-pasal yang lain
dalam UU No. 30/1999.
2. Proses Pemeriksaan Arbitrase
a. Pemeriksaan Dengan Pintu Tertutup
Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase. Asas pemeriksaannya
dilakukan secara “tertutup” dalam setiap tahap. Mulai dari pemeriksaan statement
of claim, statement of defence, dokumen, saksi dan ahli maupun oral hearing
dengan para pihak. Begitu juga pemeriksaan setempat, semua dilakukan dengan
pintu tertutup17.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk melakukan
pemeriksaan

perkara

yang

bersengketa

dilakukan

secara

tertutup

dan

menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak
17

M. Yahya Harahap, op.cit, hlm 157
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yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Baik secara langsung
maupun diwakili oleh hukumnya.
Pada Pasal 27 dan Pasal 28 disebutkan bahwa :
“semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan
secara tertutup.”
“bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia,
kecuali atas dasar persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak yang
bersengketa dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.”
Namun asas pemeriksaan ini tidak bersifat mutlak secara permanen. Asas
ini dapat dikesampingkan atas persetujuan atau izin para pihak. Buktinya dapat
ditarik secara analogis dari ketentuan Pasal 48 ayat (5) ICSID yang berbunyi “The
Centre shall not publish the award without the consent of the parties.” Putusan
tidak boleh dipublikasi oleh Centre tanpa persetujuan para pihak. Memang
ketentuan ini ditujukan terhadap putusan, dan tidak disinggung tentang kebolehan
mempublikasi proses pemeriksaan. Akan tetapi kalau putusan boleh dipublikasi,
asal atas persetujuan para pihak, hal itu memberi isyarat akan kebolehan
mengadakan pemeriksaan sidang secara terbuka untuk umum, asal para pihak
menyetujui. Bukankah motivasi pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup
dalam proses pemeriksaan arbitrase bersifat “konfidensial” agar nama baik para
pihak dikalangan masyarakat bisnis dapat terjamin kerahasiaannya? Jika para
pihak tidak keberatan, dan setuju pemeriksaan dilakukan terbuka untuk umum,
berarti mereka tidak mempedulikan tercemar atau tidak nama baik mereka.
Walaupun secara analogis dibolehkan pemeriksaan terbuka untuk umum
asal atas persetujuan kedua belah pihak, prinsip pemeriksaan dengan pintu
tertutup, tampaknya bersifat “imperatif”. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar,
akibatnya bisa fatal. Berakibat pemeriksaan dan putusan batal demi hukum atau
null and void, sehingga sengketa harus diperiksa ulang kembali dengan pintu
tertutup. Sudah barang tentu hal yang seperti ini sangat merugikan kepentingan
para pihak. Nama baik mereka sudah sempat tercemar, proses pemeriksaan pun
harus diulang kembali sejak dari semula. Cuma akibat yang seperti ini barangkali
dapat diatasi dengan meminta persetujuan dari kedua belah pihak. Atau sekiranya

41

pemeriksaan dilakukan terbuka untuk umum, namun para pihak diam, tidak
mengajukan keberatan, hal itu dapat ditafsir sebagai persetujuan secara diamdiam. Namun jika salah satu pihak saja mengajukan keberatan, tetap
mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum18.
Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling
lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majeli terbentuk. Arbiter
atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya,
sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, apabila :
1. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus;
2. Sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya;
3. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan
pemeriksaan.
Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pihak ketiga diluar
perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses
penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini dapat dilakukan apabila pihak
ketiga tersebut mempunyai unsur kepentingan berkait, dengan syarat :
1. Keturutsertaan pihak ketiga disepakati oleh para pihak;
2. Disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa.
Dalam suatu perjanjian para pihak secara tegas dan tertulis bebas
menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999. Selain itu, harus ada kesepakatan mengenai jangka waktu dan tetap
diselenggarakannya arbitrase. Apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak
ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan. Demikian juga
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan sarana hukum atas
permohonan salah satu pihak kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk dapat
mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya dalam mengatur
ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk antar lain :
1. Penetapan sita jaminan;
2. Memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga; atau
18

M Yahya Harahap, op.cit, hlm 158
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3. Menjual barang yang mudah rusak.19
b. Tahap Proses Pemeriksaan Sengketa
Jika dicermati rules baik yang diatur dari berbagai konvensi dan
perundang-undangan, proses pemeriksaan Mahkamah Arbitrase, hampir tidak
berbeda dengan tata cara pemeriksaan didepan sidang pengadilan, meskipun
disana sini ada perbedaan. Dalam uraian berikut akan dicoba memberi penjelasan
yang bersifat reguler tata cara pemeriksaan arbitrase berdasar penggarisan umum
tanpa mengabaikan variasi yang terdapat antara saru rules dengan rules yang lain.
 Pemeriksaan tentang Yuridiksi
Tahap pemeriksaan yang pertama diteliti Mahkamah Arbitrase mengenai
yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi. Tentang masalah pemeriksaan yurisdiksi
sudah pernah disinggung. Secar umum dapat dikatakan pemeriksaan tentang
berwenang atau tidak Mahkamah Arbitrase yang bersangkutan memeriksa
sengketa dapat dilakukan secara ex officio. Ada atau tidak eksepsi (objection)
tentang itu, mahkamah harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa apabila
sengketa berada di luar yurisdiksinya, berdasar alasan :
i. keabsahan klausula arbitrase, atau
ii. dari keabsahan perjanjian pokonya sendiri
 Pemeriksaan Perlawanan Terhadap Arbiter
Perlawanan terhadap arbiter yang telah ditunjuk dibolehkan. Alasan
perlawanan apabila setelah penunjukan, diketahui atau didengar arbiter bersikap
memihak dalam menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa.
Berbicara mengenai perlawanan terhadap arbiter, dapat dilakukan pada
tahap sebelum proses pemeriksaan sengketa. Pada tahap proses penunjukan baik
sebelum arbiter menerima penunjukan maupun sesudah menerima, dapat
dilakukan perlawanan. Selain daripada itu perlawanan dapat juga dilakukan
setelah tahap pemeriksaan sengketa.
 Memerintahkan Para Pihak Hadir

19

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 84
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Setelah Mahkamah Arbitrase menerima statement of defence (jawaban
yang berisi tanggapan terhadap gugatan) dari pihak respondent (orang yang
dituntut atau tergugat) tiba saatnya proses pemeriksaan para pihak di muka sidang
arbitrase. Demikian penggarisan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Prosedur BANI. Penentuan hari sidang paling lambat 14 hari dari tanggal
pengeluaran surat perintah sidang. Dalam hal ini surat perintah sidang sekaligus
merupakan panggilan pemeriksaan sidang pertama kepada para pihak.
 Salah Satu Pihak Tidak Hadir
Pengaturan tentang hal ini pun terdapat perbedaan penggarisan di antara
berbagai rules. Pertama-tama dibicarakan apa yang diatur dalam Peraturan
Prosedur BANI. Hal ini diatur dalam pasal 10, 11, 12 :
a. Pihak Claimant (seorang yang membuat tuntutan atau penggugat) Tidak Hadir
Membicarakan masalah ketidakhadiran yang diatur Pasal 10, tidak terlepas
kaitan sistemnya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8. Seperti yang
sudah digariskan pasal-pasal tersebut, apabila telah diterima statement of defence
dari respondent atau apabila respondent tidak menyampaikan statement of defence
dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan statement of claim (isi
gugatan), majelis harus menetapkan hari sidang pemeriksaan dan memerintahkan
para pihak untuk datang menghadap. Apabila ternyata pihak claimant tidak datang
menghadap pada pemeriksaan sidang tanpa alasan yang sah, padahal dia sudah
dipanggil dengan resmi dan patut, permohonan arbitrase “akan digugurkan”.
Demikian risiko yang diancamkan kepada pihak claimant apabila enggan
menghadiri pemeriksaan sidang pertama. Ketentuan dan risiko yang digariskan
Pasal 10 ini sama dengan yang digariskan Pasal 124 HIR di muka forum
pemeriksaan sidang pengadilan.
b. Pihak Respondent tidak hadir
Menurut pasal 11, jika pihak respondent tidak hadir pada pemeriksaan
sidang pertama setelah ia dipanggil dengan sah dan patut, Ketua BANI
memerintahkan supaya ia dipanggil sekali lagi untuk hadir pada hari sidang yang
ditentukan, selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal perintah dikeluarkan. Apabila

44

pada hari itu respondent tetap juga tidak hadir, Pasal 12 menyatakan, pemeriksaan
akan terus dilangsungkan tanpa hadirnya respondent dengan syarat dan ketentuan:


Panggilan sudah dilakukan secara resmi dan patut,



Respondent tidak hadir tanpa alasan yang sah (default without reason),



Majelis dapat menjatuhkan putusan verstek



Kecuali jika tuntutan tidak berdasarkan hukum dan keadilan
Majelis arbitrase menurut Peraturan Prosedur BANI, dapat menjatuhkan

putusan verstek apabila pemeriksaan sidang yang pertama dan berikutnya
respondent tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut.
 Mahkamah Mengusahakan Perdamaian
Dibawah ini akan dijelaskan usaha Mahkamah Arbitrase dalam
mendamaikan kedua belah pihak ditinjau dari Peraturan Prosedur BANI, ICSID,
dan UNCITRAL Arbitration Rules.

a. Usaha mendamaikan versi BANI
Usaha mendamaikan, dilakukan pada tahap proses pemeriksaan sidang
pertama dimana para pihak lengkap hadir. Jika para pihak ada yang tidak hadir,
sidang harus diundur dan memerintahkan untuk dipanggil kembali pada hari
sidang berikutnya. Apabila pada sidang berikut, kedua belah pihak sama-sama
hadir, barulah dibenarkan untuk mengusahakan perdamaian. Usaha perdamaian
dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dari berbagai segi tanpa
mengabaikan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa yang ditentukan.
Jika jangka waktu penyelesaian yang diberikan kepada majelis hanya 6 bulan,
usaha mendamaikan harus diperkirakan dengan cermat, agar jangan sampai
berlarut-larut.
Disamping perlunya pendekatan dari berbagai segi, majelis dapat memberi
saran. juga dapat memberi bantuan untuk menyusun perumusan perdamaian.
Majelis harus menjauhkan diri dari cara-cara pemaksaan.
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Jika majelis berhasil mengusahakan perdamaian, dan para pihak telah
menyusun rumusan isi perdamaian yang mereka sepakati, isi perdamaian
dituangkan majelis dalam bentuk akta yang disebut “putusan akta perdamaian”.
Putusan akta perdamaian arbitrase sama halnya dengan apa yang berlaku
dalam praktek pengadilan. Dengan demikian akta perdamaian bersifat final. Tidak
dapat dibanding dan kasasi, serta sekaligus memiliki daya kekuatan mengikat
kepada para pihak. Berbarengan dengan itu, pada akta perdamaian dengan
sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Pemenuhannya dapat dipaksakan
melalui eksekusi oleh pengadilan apabila pihak tereksekusi tidak mau memenuhi
secara sukarela.
b. Usaha Perdamaian Versi ICSID
Jika pada BANI upaya mendamaikan langsung ditangani oleh Majelis
Arbiter dalam proses pemeriksaan pada sidang pertama, upaya mendamaikan
menurut ketentuan ICSID, sengaja dilembagakan yang diberi nama The
Conciliation Commission yang disingkat dengan sebutan “Commission”. Badan
ini diatur dalam Pasal 29, dan berada di bawah pengawasan The Administrative
Council yang diketuai oleh Presiden Bank Dunia. Badan komisi pendamai,
merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah ICSID di samping badan
arbitrase atau Mahkamah Arbitrase (The Arbitral Tribunal) yang disingkat dengan
sebutan “Tribunal”. Jadi, ICSID yang selalu disingkat dengan Centre mempunyai
dua lembaga atau institusi yang terdiri dari The Conciliation Commission yang
disingkat dengan “Commission” yang mempunyai kewenangan khusus untuk
menyelesaikan persengketaan melalui jalan damai. Yang kedua ialah The Arbitral
Tribunal

yang

disingkat

dengan

“Tribunal”

yang

khusus

berwenang

menyelesaikan persengketaan dengan putusan arbitrase.
Anggota yang duduk dalam komisi perdamaian (Commission) disebut
“konsiliator” (conciliator). Sedang anggota yang duduk dalam Mahkamah
Arbitrase (Arbitral Tribunal) disebut “arbiter” atau “arbitrator”.
c. Usaha Damai Versi UNCITRAL
Bagaimana masalah usaha mendamaikan dalam UNCITRAL Arbitration
Rules ? Hampir sama dengan yang diatur dalam ICSID. Tetapi lebih mirip dengan

46

yang digariskan Pasal 13 Peraturan Prosedur BANI. Didalam UNCITRAL upaya
mendamaikan tidak dilakukan oleh suatu badan rekonsiliasi khusus seperti The
Conciliation Commission yang dilembagakan dalam ICSID. Kewenangan upaya
dan penyelesaian perdamaian langsung menjadi fungsi Mahkamah Arbitrase.
Cuma disini, upaya penyelesaian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak,
tidak mempergunakan istilah konsiliasi (conciliation). Tapi dipergunakan istilah
“settlement”. Ditinjau dari segi makna dan tujuan, hampir tidak ada perbedaan
antara keduanya. Baik conciliation maupun settlement sama-sama mengandung
pengakhiran persengketaan melalui persetujuan bersama diantara pihak yang
bersengketa. Sekali mereka telah menyetujui penyelesaian atas dasar kesepakatan,
persetujuan mengikat dan harus ditaati para pihak serta sekaligus mengakhiri
persengketaan.
 Tambahan Claim dan Defence
Tahap proses selanjutnya, memberi kesempatan kepada para pihak untuk
menambah penjelasan atas gugat dan sekaligus sebagai jawaban terhadap
bantahan respondent untuk mengajukan tambahan bantahan. Dalam proses
pemeriksaan pengadilan, tahap ini disebut pengajuan “replik” dan “duplik”. Hal
ini dalam proses pemeriksaan arbitrase pada umumnya disebut tahap amandement
or supplement of claim or defence. Bisa juga disebut additional statement of claim
dan additional statement of defence. Pihak claimant dapat mengajukan
amandemen atau tambahan atas bantahan. Baik amandemen atau tambahan
jawaban diajukan dalam bentuk tertulis.
 Audi Et Alteram Partem
Suatu asas yang perlu ditegakkan dalam tahap proses pemberian
kesempatan jawab-menjawab, ialah asas audi et alteram partem dalam arti yang
luas atau to give the same opportunity to each party. Artinya memberi kesempatan
dan perlakuan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan dan
mempertahankan hak, dan kepentingannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15
ayat (1) UNCITRAL Arbitration Rules. Asas ini memang berlaku untuk setiap
tahap proses pemeriksaan. Dengan demikian, asas tersebut berlaku sepenuhnya
pada pemberian kesempatan mengajukan amandemen atau tambahan tuntutan dan
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pembelaan. Kesempatan yang diberikan kepada claimant harus seimbang
kapasitasnya dengan yang diberikan kepada responden.20
3. Putusan Arbitrase
 Putusan Arbitrase Ditinjau dari Bentuknya
Dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun
1999 sebagaimana telah dicantumkan, terutama pasal 32 ayat (1), pasal 44 ayat
(2), pasal 45 ayat (1) dan pasal 60, dapatlah disimpulkan bahwa bentuk putusan
arbitrase ada 4 (empat) macam:
1. Putusan Sela
2. Putusan Akhir
3. Putusan Perdamaian
4. Putusan Verstek.
Ad. 1. Putusan Sela
Putusan sela yang dimaksud disini sesuai dengan pengertian putusan sela
dimaksud dalam pasal 185 HIR yang menentukan bahwa: (1) Keputusan yang
bukan akhir, walaupun harus diucapkan dalam persidangan seperti halnya putusan
akhir, tidak dibuat sendiri-sendiri, akan tetapi termasuk dalam berita acara
persidangan.
Sesuai dengan bunyi UU No. 30/1999, putusan sela arbitrase, meliputi
Provisi dan Putusan Insidentil. Sedang yang dimaksud dengan putusan sela
Provisi; tidak diatur dengan jelas dalam UU No. 30/1999. Dalam undang-undang
tersebut hanya ada keterangan bahwa atas permohonan salah satu pihak, arbiter
atau majelis arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela
lainnya…………dstnya……….. .
Dalam HIR sendiri, tidak mengatur tentang provisi ini, sehingga apabila
kita lihat dalam praktek di pengadilan, provisi itu sebagai suatu keputusan sela
adalah suatu permohonan penuntut agar untuk sementara diadakan tindakantindakan pendahuluan oleh arbiter atau majelis arbitrase, terhadap sesuatu hal
yang ada hubungannya dengan pokok perkara, yang berfaedah untuk menciptakan
kemudahan dalam penyelesaian sengketa pokok sebelum putusan akhir.
20

M. Yahya Harahap, op.cit, hlm 188.
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Sebagai contoh adalah permohonan dari penuntut agar pembangunan
sebuah bangunan dihentikan dulu sampai perkara pokok tentang sengketa
kepemilikannya dapat

diselesaikan dengan baik, dan tidak menambah

permasalahan kelak pada saat putusan akhir diajuhkan dan dilaksanakannya
putusan tersebut.
Sedang putusan provisonil tersebut dijalankan lebih dahulu sebelum
diputusnya sengketa mengenai pokok perkara dalam putusan akhir. Putusan Sela
sebagai putusan insidentil oleh UU No. 30/1999 hanya memberi penjelasan dalam
pasal 30 yang berbunyi: 'Pihak ke tiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta
dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase,
apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati
oleh para pihak yang bersangkutan, serta disetujui oleh arbiter atau majelis
arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.
Apabila ketentuan pasal 30 UU No.30/1999 tersebut dibandingkan dengan
praktek di Pengadilan Negeri, terdapat hal-hal yang tidak pas bahkan rancu.
Sebagaimana diketahui, pihak ketiga yang di luar perjanjian arbitrase dimaksud,
dapat menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa ada 3 macam:
a. Vrijwaring
b. Tussenkomst
c. Voeging
Dalam vrijwaring, pihak ketiga tersebut masuk atas permintaan termohon
guna melindungi kepentingan pihak yang dituntut. Dalam Tussenkomst, masuknya
pihak ketiga tersebut adalah untuk membela kepentingan dirinya sendiri, oleh itu
sangat tipis kemungkinan kehadirannya dalam proses dapat disepakati oleh para
pihak. Sedangkan dalam Voeging, masuknya pihak ketiga di sini adalah untuk
membela kepentingan salah satu pihak, baik pemohon maupun pihak termohon,
semata-mata atas kemauan sendiri pihak ketiga tersebut.
Oleh karena hal-hal sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka baik
dalam vrijwaring maupun tussenkomst ataupun pada voeging, dapat dimengerti
apabila kedua belah pihak, baik pemohon ataupun termohon sulit untuk dapat
sepakat menerimanya dengan mudah.
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Kesepakatan kedua belah pihak dalam pasal 30 UU No. 30 tahun 1999
merupakan persyaratan dalam menerima kehadiran pihak ketiga tersebut dalam
proses penyelesaian sengketa, padahal persyaratan seperti itu tidak dianut dalam
praktek di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian dapat diprediksikan
penerapan pasal 30 UU No. 30 tahun 1999 dalam praktek sulit untuk dilaksanakan
dalam praktek.
Ad. 2. Putusan Akhir
Putusan akhir arbitrase dimaksud di sini adalah putusan akhir dari arbiter
atau majelis arbitrase dimana setelah semua proses penyelesaian sengketa antara
kedua belah pihak maupun dengan pihak lain dilakukan, di mana di antara para
pihak tidak ada yang tidak pernah hadir dalam persidangan, telah menjatuhkan
putusannya terutama yang mengenai pokok perkara, dan telah diucapkan dalam
suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada suatu hari tertentu dan tempat
tertentu pula. Putusan mana telah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase
yang bersangkutan.
Yang perlu dijaga dalam putusan akhir ini adalah apakah putusan tersebut
sudah memenuhi bunyi pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 tahun 1999 serta tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.Yaitu apakah sudah ada
klausula arbitrase, apakah klausula arbitrase tersebut telah dimuat dalam dokumen
yang telah diterima oleh kedua belah pihak. Dan dalam hal pembuatan klausula
arbitrase tersebut dibuat dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman
telegram, faximile, e-meil atau dalam bentuk sarana komonikasi lainnya, wajib
disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. (pasal 4).
Di samping itu harus pula diperhatikan apakah sengketa yang ditangani
tersebut apakah sengketa di bidang perdagangan dan apakah hak yang menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan, dikuasai sepenuhnya pihak-pihak
yang bersengketa. Juga harus diperhatikan apakah sengketa tersebut adalah
sengketa-sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian (pasal 5).
Sesuai bunyi pasal 26 ayat (3) apabila putusan arbitrase tidak memenuhi
ketentuan pasal 4 dan pasal 5, kedua Pengadilan Negeri menolak dilaksanakannya
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putusan arbitrase dimaksud. Dan tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap
penolakan tersebut.
Ad. 3. Putusan Perdamaian
Putusan perdamaian adalah putusan arbiter atau majelis arbitrase, yang
tida didasarkan kepada kemauan arbiter atau majelis arbitrase, akan tetapi
berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak pemohon dan termohon sebelum
dijatuhkannya putusan akhir, perdamaian mana dapat tercapai atas prakarasa
arbiter maupun majelis arbitrase, guna mengakhiri persengketaan antara pihakpihak dan mengikat untuk para pihak, bersifat final dan mempunyai daya
kekuatan eksekutorial.
Putusan perdamaian ini oleh karena sudah final dapat dianggap sebagai
suatu putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dapat
dilaksanakan sebagaimana halnya suatu putusan akhir. Oleh karena putusan
perdamaian ini juga tunduk pada ketentuan pasal 62 ayat (2) jo pasal 62 ayat (3)
dan ayat (4), maka ketentuan pasal 4 dan pasal 5 harus diperhatikan di dalam
putusan perdamaian ini.
Ad. 4. Putusan Verstek.
Putusan verstek adalah putusan arbiter maupun majeli arbitrase di luar
hadirnya termohon yang dijatuhkan dalam persidangan, berhubungan termohon
tetap tidak hadir paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan ke dua
diterima oleh termohon, dimana tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali
jika arbiter maupun majelis arbitrase menilai tuntutan pemohon tidak bermasalah
atau tidak berdasar hukum. Putusan mana bersifat final dan mempunyai daya
kekuata eksekutorial.
Adapun putusan verstek dalam arbitrase berbeda sifatnya dengan putusan
verstek menurut HIR di Pengadilan, oleh karena pada arbitrase, tidak terbuka
kesempatan untuk verzet, sedang dalam hukum acara di pengadilan diberi
kesempatan verzet (perlawanan). Dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan
putusan oleh ketua Pengadilan, juga putusan ini tunduk pada ketentuan pasal 62
ayat (1),ayat (2) dan ayat (3)
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 Putusan Arbitrase Ditinjau dari Sifatnya
Walaupun dalam UU No. 30 tahun 1999, sama sekali tidak
menjelaskannya, akan tetapi berhubung dalam Bab VI tentang "pelaksanaan
putusan Arbitrase" pada pasal 64 ditegaskan bahwa : "Putusan arbitrase yang telah
dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri , dilaksanakan sesuai ketentua
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap", makadengan sendirinya kita akan sampai kepada berbagai
putusan arbitrase, yang apabila ditinjau dari segi sifatnya, terdiri dari 3 macam,
sebagai berikut:
a.

putusan yang bersifat deklaratoir

b.

Putusan yang bersifat konstitutif

c.

Putusan yang bersifat condemnatoir

Putusan yang diktumnya bersifat deklaratoir, adalah diktum putusan yang
bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan hukum.
Misalnya diktum yang berbunyi: "Si A adalah anak angkat yang syah dari si B".
Putusan seperti ini, walaupun ditemukan dalam putusan arbitrase, tidak akan dapat
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.
Putusan yang diktumnya constitutif adalah putusan yang sifatnya
meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan
hukumyang baru, misalnya diktum putusan yang mengatakan seorang pailit atau
yang mengatakan seseorang itu telah melakukan wanprestasi. Diktum putusan
seperti ini, walupun memang sah dan diperbolehkan adanya, akan tetapi termasuk
juga kepada diktum putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri secara riil.
Putusan condemnatoir, adalah diktum putusan yang berisi penghukuman
terhadap suatu pihak. Misalnya termohon dihukum untuk membayar hutang
sejumlah tertentu kepada pemohon. Putusan seperti inilah yang dapat
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil.
Oleh karena itu, penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tidak saja
didasarkan kepada pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 tahun 1999, akan tetapi suatu
putusan arbitrase yang diktum putusannya, seluruhnya hanya bersifat deklaratoir

52

ataupun konstitutif, bisa juga menjadi alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat
dilaksanakan.
 Putusan Arbitrase Ditinjau dari Sistematikanya Isi Putusan
Walaupun dalam pasal 54 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 telah dijelaskan
tentang apa yang harus dimuat dalam suatu putusan arbitrase, yang dengan
demikian dianggap telah merupakan sistematika suatu putusan arbitrase, namun
kita harus mengetahui lebih dalam lagi apa-apa saja yang dimuat dalam isi
Putusan Arbitrase tersebut, dan apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam
membuat suatu putusan arbitrase yang baik.
Dengan memperhatikan semua ketentuan dalam pasal tertentu dalam UU
No. 30/1999 yang berkaitan dan relevan dengan suatu putusan arbitrase,
sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan tulisan ini, maka ada
beberapa hal yang merupakan ini dari putusan arbitrase yang belum disebutkan
dalam pasal 54 ayat (1) UU No. 30/1999.
Suatu putusan arbitrase yang lengkap di samping harus memuat seperti disebut
dalam pasal 54 ayat 1 isinya dapat pula mencakup hal-hal lain sebagai berikut:
1. Hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi secara singkat, baik yang diajukan
pemohon ataupun termohon. (pasal 37 ayat 3).
2. Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan aleh arbiter. (pasal 37 ayat 4).
3. Bunyi tuntutan balasan yang dikemukakan oleh termohon dalam
jawabannya. (pasal 42 ayat 1).
4. Tanggapan

pemohon

terhadap

tuntutan

balasan

tersebut,

yang

dikemukakan Pemohon dalam repliknya.
5. Perincian bukti yang diajukan oleh para pihak (pasal 46 ayat 2).
6. Kesimpulan para pihak untuk terakhir kali.
7. Pernyataan yang sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilaksanakan
penyitaannya.
8. Pengajuan penjelasan tambahan dan bukti-bukti lain yang dianggap perlu
oleh arbiter (pasal 46 ayat 3).
Dan apabila dihubungkan dengan bunyi pasal 54 ayat 1 UU No. 30 /1999, 8 hal
yang disebutkan di atas penempatannya adalah sebagai berikut:
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1. Hasil dari pemeriksaan saksi tersebut, diurutkan sesudah apa yang
dimaksud dengan huruf e. (Jadi antara huruf e dengan f).
2. Hasil pemeriksaan setempat inipu sama dengan yang disebutkan pada
angka 1 di atas.
3. Tuntutan balasan ini, apabila memang ada, dikelompokkan dalam huruf d.
(pasal 54 ayat 1).
4. Tanggapan pemohon terhadap tuntutan balas tersebut, dikelompokkan juga
pada huruf d. (Pasal 54 ayat 1).
5. Bukti ini dimasukkan dalam kelompok sesudah huruf e tetapi sebelum
huruf f. (Pasal 54 ayat 1).
6. Kesempatan terakhir sekali kepada para pihak untuk menjelaskan secara
tertulis pendirian masing-masing dikenal sebagai kesimpulan terakhir,
mendapat tempat dalam putusan seperti dimaksud dalam pasal54 ayat (1),
adalah sesudah huruf e, sesudah pemeriksaan saksi-saksi dan sesudah
menerangkan hasil pemeriksaan setempat, akan tetapi sebelum huruf f.
(Pasal 54 ayat 1).
7. Pernyataan sah dan berharganya sita jaminan dikelompokkan dalam amar
putusan.
8. Pengajuan penjelasan ambahan dan bukti tambahan atas perintah arbitrase
atau majelis arbitrase, dimasukkan sesudah huruf e setelah menerangkan
hasil-hasil pemeriksaan setempat.
4. Pembatalan Putusan Arbitrase
 Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase
Putusan-putusan pengadilan di Indonesia pun nampaknya masih belum
kompak dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini. Pasal 70
menentukan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, pertama,
surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,
diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil ditemukan
dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
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Ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pasal 70 hanya mengatur
alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut
bersifat optional atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan
atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya yang optional tersebut,
Pasal 70 UU Arbitrase, menurut penulis, dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang
mempunyai dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya
mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/
dokumen.
Pasal 70 tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh
pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase
nampaknya tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat
digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak
suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Ketentuan Pasal 70 tidak

menyebutkan, misalnya, “bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan
oleh pengadilan apabila.”
Meskipun Pasal 70 tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan
oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, akan tetapi perlu dipahami,
bahwa tidak diatur bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum yang berlaku secara
universal adalah tidak dilarang berarti boleh; bukan sebaliknya.
Ketentuan di dalam Penjelasan Umum UU No. 30/1999 yang
menyebutkan bahwa pembatalan putusan arbitrase "dimungkinkan karena
beberapa hal, antara lain (alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal
70) juga menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan
arbitrase sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 bukan merupakan satusatunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase menurut UU
No.30/1999. Ada alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk membatalkan
suatu putusan arbitrase.
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Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus permohonan
pembatalan

putusan

arbitrase

Pertamina

v.

KBC

(2002)

sempat

mempertimbangkan hal ini. Salah satu pertimbangan penting Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam kasus ini menyatakan bahwa dengan adanya penyebutkan
kata “antara lain” dapat ditafsirkan bahwa oleh (UU Arbitrase) untuk mengajukan
pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain. Sayangnya putusan ini
kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat banding, dengan alasan
bahwa berdasarkan Pasal V (1) e Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus ini,
mengingat putusan arbitrase yang dipersoalkan adalah putusan arbitrase yang
dijatuhkan di Swiss. Meski demikian, pertimbangan PN Jakarta Pusat mengenai
pemahaman dan penerapan Pasal 70 sama-sekali tidak dikoreksi atau ditentang
oleh Mahkamah Agung.
Contoh alasan yang tidak disebutkan dalam Pasal 70, akan tetapi menurut
UU Arbitrase nampaknya dapat digunakan oleh pengadilan dalam hal pembatalan
putusan arbitrase, adalah alasan bahwa sengketa yang diputus menurut hukum
tidak dapat diarbitrasekan (non-arbitrable). Dalam hal ini, ketentuan penjelasan
Pasal 72 (2) menyebutkan bahwa: "Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan
bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan
memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu
sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Berdasarkan
ketentuan ini, UU Arbitrase jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk
mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan menentukan bahwa
suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.
 Alasan Pembatalan diluar UU No. 30/1999
Sistem hukum Indonesia menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak
mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya.
Bahkan, Pasal 22 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (Peraturan
Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; AB) dengan
keras menyatakan hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap
perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau
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ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak
mengadili perkara.
Lebih lanjut, Pasal 16 (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasan Kehakiman
kemudaian diganti dengan UU No. 48/2009

pun menentukan bahwa Hakim

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini
untungnya tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam
masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan jauh sebelum UU
Arbitrase diberlakukan.
Rv (Reglement op de Recthvordering), yang merupakan peraturan
perundang-undangan yang penting yang berlaku pada zaman Hindia Belanda dan
sempat diberlakukan pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dikeluarkannya
UU Arbitrase, dapat dijadikan referensi mengenai nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini.
Pasal 643 Rv, misalnya, mengatur secara lebih jelas dan lengkap hal-hal yang
dapat membuat suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan.
Ada sepuluh alasan berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar
pembatalan putusan arbitrase. Pertama, putusan itu melampaui batas-batas
perjanjian arbitrase. Kedua, putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian
arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum. Ketiga, putusan itu telah
diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter
lainnya. Keempat, telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah
mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Kelima, putusan itu mengandung halhal yang satu sama lain saling bertentangan.
Selanjutnya alasan keenam, arbiter telah lalai memberikan putusan
tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada
mereka untuk diputus. Ketujuh, arbiter telah melanggar prosedur hukum acara
arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan. Kedelapan, telah
dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan,
diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu. Kesembilan, setelah
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putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh
para pihak, ditemukan lagi. Kesepuluh, putusan didasarkan pada kecurangan atau
itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian
diketahui.
Di samping itu, ada dua instrumen internasional mengenai arbitrase yang
penting dan dianggap sebagai sumber hukum arbitrase utama di dunia, yang
seharusnya dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan pula oleh pengadilan
dalam memeriksa suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang pertama
adalah United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York), yang telah diratifikasi oleh
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981; dan yang kedua
adalah United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
Model Law on International Commercial Arbitration (UNCITRAL Model Law).
Article V.

Konvensi New York mengatur dengan jelas dan lengkap

alasan-alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanaan atau ditolak
pelaksanaannya. Terjemahan tidak resmi dari konvensi tersebut adalah,
"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan
pihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan, hanya apabila pihak yang
mengajukan permohonan dimaksud membuktikan beberapa hal.
Pertama, para pihak pada perjanjian (arbitrase) yang disebut dalam pasal
II, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau
perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah
menundukkan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di
atas, maka berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan. Atau,
kedua, pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberi pemberitahuan yang
patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat
membela perkaranya.
Atau, ketiga, putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak
dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai
pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang
berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke
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arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke
arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari
putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke
arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
Atau, keempat, komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak
sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila kesepakatan tersebut tidak ada,
tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan. Atau,
kelima, putusan arbitrase masih belum mengikat para pihak, atau telah dibatalkan
atau ditangguhkan oleh pihak yang berwenang dari negara di mana atau
berdasarkan hukum mana putusan arbitrase itu dijatuhkan.
Selanjutnya, konvensi New York juga menyatakan pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase juga dapat ditolak apabila pihak yang berwenang di
negara di mana

pengakuan dan pelaksanaan diupayakan menemukan bahwa

materi pokok perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan
hukum dari negara tersebut, atau pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase
berlawanan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.
Pasal 34 (2) UNCITRAL Model Law pun mengatur dengan jelas dan
lengkap alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat
dibatalkan oleh pengadilan yang disebut dalam pasal 6 ketentuan tersebut hanya
apabila, pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa, pertama,
pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 tidak memiliki kecakapan,
atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah
menundukkan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan
hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan.
Atau, kedua, pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi
pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses
arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya.
Atau, ketiga, putusan

berkenaan

dengan

perselisihan

yang

tidak

dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai
pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang
berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke
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arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke
arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari
putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke
arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan.
Atau, keempat, komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak
sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut tidak ada,
tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan.
Selanjutnya, berdasarkan pasal yang sama di UNCITRAL Model Law,
putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila pengadilan menemukan bahwa pokok
sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini
atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.
Perlu dipahami bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal
34 (2) UNCITRAL Model Law tersebut persis sama dengan ketentuan yang
termuat dalam hukum arbitrase nasional dari negara-negara seperti: Australia,
Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarusa, Bermuda, Bulgaria, Kanada, Chili, di
China: Hong Kong Special Administrative Region, Macau Special Administrative
Region; Kroasia, Siprus, Mesir, Jerman, Yunani, Guatemala, Hongaria, India,
Iran, Irlandia, Jepan, Yordania, Kenya, Lithuania, Madagaskar, Malta, Meksico,
Selandia Baru, Nigeria, Oman, Paraguay, Peru, Philipina, Korea Selatan, Rusia,
Singapura, Spanyol, Srilangka, Thailand, Tunisia, Ukraina, di Inggris Raya:
Skotlandia; di Bermuda, di Amerika Serikat: California, Connecticut, Illinois,
Oregon and Texas; Zambia, and Zimbabwe.
Jadi, berdasarkan Konvensi New York maupun UNCITRAL Model Law,
pada pokoknya alasan-alasan tersebut dibagi dua: alasan yang optional yang dapat
diajukan oleh para pihak, dan alasan-alasan yang boleh (bahkan menurut
pandangan umum para ahli-ahli hukum arbitrase, wajib) digunakan oleh
pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yakni apabila sengketa yang
diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (non-arbitrable) atau
melanggar ketertiban umum (public policy).
Pasal 52 dari Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of Other States (yang biasa disebut Konvensi
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Washington), yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UndangUndang No. 5 Tahun 1968, pun mengatur alasan-alasan yang jelas dan lengkap
dalam hal apa suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan berdasarkan Konvesi itu
dapat dibatalkan.
 Fungsi dan Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan
pembatalan putusan arbitrase berbeda dengan fungsi dan kewenangan pengadilan
dalam memeriksa permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Apabila
dalam memeriksa permohonan eksekusi putusan arbitrase, fungsi pengadilan lebih
bersifat administratif, maka dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan
arbitrase, fungsinya adalah yudikatif (mengadili). Itu sebabnya, menurut penulis,
pihak yang dimenangkan oleh putusan arbitrase seharusnya ikut didengar
keterangannya oleh pengadilan, selain tentu saja keterangan dari arbiter yang
mengeluarkan putusan arbitrase itu.
Kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan
putusan arbitrase pun lebih luas dari kewenangan pengadilan dalam memeriksa
suatu permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Dalam hal
memeriksa suatu permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase,
pengadilan seharusnya hanya dapat menjalankan fungsi kontrolnya secara prima
facie saja.
Dalam

hal

permohonan

pembatalan

putusan

arbitrase

diajukan

berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70, maka
pemohon pembatalan seharusnya membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa
putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau
penyembunyian fakta/ dokumen. UU No.30/1999 tidak secara tegas menjelaskan
apa yang dimaksudkannya dengan kata “dugaan” ataupun kata “unsur”
sebagaimana disebut di dalam Pasal 70 tersebut. UU Arbitrase juga tidak
memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata pemalsuan, tipumuslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana yang termuat di
dalam Pasal 70. Hal ini dalam praktek sering menjadi perdebatan.
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UU No. 30/1999 tidak pernah menyebutkan, dan menerangkan bahwa
putusan

arbitrase

mengandung

unsur

pemalsuan,

tipu-muslihat,

atau

penyembunyian fakta/ dokumen, harus dinyatakan terbukti oleh putusan
pengadilan dalam perkara pidana. Agar jelas, maka dapat dilihat pada ketentuan
penjelasan Pasal 70 berikut ini:
Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini
harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan
bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan
pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk
mengabulkan atau menolak permohonan.
Dalam praktek diamati ada pendapat yang mengatakan bahwa dugaan
adanya unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen
yang menjadi alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan
pengadilan. Pihak-pihak yang mengeluarkan pendapat ini biasanya mendasarkan
pada kalimat pertama ketentuan penjelasan Pasal 70 ini saja, tanpa memperhatikan
dan memahami kalimat berikutnya.
Padahal, apabila kalimat selanjutnya dibaca, maka pendapat tersebut akan
sulit dipertahankan. Perkataan putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai
dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"
dalam ketentuan tersebut dapat dianggap bahwa putusan pengadilan tidak mutlak
disyaratkan bagi pengadilan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan
pembatalan putusan arbitrase. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan penjelasan
Pasal 70, pengadilan boleh mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan
pembatalan putusan arbitrase, tanpa harus terikat dengan suatu putusan pengadilan
tertentu.
Apabila ketentuan penjelasan Pasal 70 ini dipertimbangkan dan dipahami
secara utuh atau lengkap, maka pengadilan yang memeriksa permohonan
pembatalan putusan arbitrase diberikan kewenangan oleh UU No. 30/1999 untuk
menilai atau memutuskan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon
pembatalan beralasan atau tidak.
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Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) UU No. 30/1999 pun menyebutkan Ketua
Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika
diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau
sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat
memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter
lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa
suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Ketentuan ini
pun secara tersirat menunjukkan adanya kewenangan yang besar yang diberikan
kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan pembatalan
putusan arbitrase.
Kekhawatir akan akibatnya apabila pendapat yang mengatakan bahwa
dugaan adanya unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/
dokumen yang menjadi alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan
putusan pengadilan (bahkan harus oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana).
Hal ini dapat mengakibatkan akan amat sulit, bila tidak dikatakan mustahil, suatu
putusan arbitrase dapat dibatalkan di Indonesia.
Pasal 71 UU Arbitrase mensyaratkan Permohonan pembatalan putusan
arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung
sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera
Pengadilan Negeri; Selanjutnya, Pasal 59 (1) menentukan Dalam waktu paling
lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan
otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya
kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jadi, maksimum waktu yang disediakan untuk
memperoleh putusan pengadilan tersebut hanyalah 60 hari. Bagi mereka yang
biasa berperkara di pengadilan akan segera memahami betapa sulit ketentuan ini
dapat dijalankan. Padahal, ada adagium hukum yang penting yang menyatakan
bahwa lex non cogit impossibilia atau the law requires not to impossibilities.
Kata dugaan di sini dapat disamaartikan dengan kata persangkaan
sebagaimana yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata. Mengenai hal ini,
sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang baik yang menjelaskan apa pengertian
persangkaan menurut hukum. Meski demikian, perlu dikatakan bahwa
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suatu

persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan permohonan pembatalan
putusan arbitrase, harus mempunyai nilai atau bobot yang sah sebagai alasan
pengabulan. Dalam hal ini, harus ada fakta yang mendukung persangkaan, atau
sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan
fakta atau petunjuk itu harus masuk akal.
Pendapat apabila terdapat fakta atau petunjuk misalnya bahwa arbiter
telah melakukan suatu kelalaian yang penting dalam melaksanakan tugas (atau
wewenang) yang diberikan menurut perjanjian arbitrase, maka kelalaian tersebut
dapat dianggap sebagai suatu penipuan ataupun tipu-muslihat. Dalam hal ini, ada
adagium hukum yang mengatakan Magna culpa dolus est. Great neglect is
equivalent to fraud. Kelalaian yang besar sama artinya dengan penipuan/ tipu
muslihat.
Contoh lain, sebagaimana diakui oleh Konvensi New York maupun
UNCITRAL Model Law, dan sudah diikuti oleh sebagian besar negara-negara di
dunia, dalam hal perjanjian untuk membawa sengketa itu ke arbitrase tidak sah,
maka hal itu pun merupakan alasan yang sah untuk membatalkan putusan
arbitrase. Apalagi perlu diingat, dasar arbitrase adalah perjanjian. Tanpa adanya
perjanjian arbitrase yang sah, seharusnya sejak semula, proses arbitrase itu tidak
sah dan karenanya putusan arbitrase yang dijatuhkan menjadi batal demi hukum
(void ab initio).
 Ketertiban Umum
Pelanggaran terhadap ketertiban umum (public policy, public order)
seharusnya dianggap sebagai suatu pelanggaran yang bobotnya "melampaui" atau
"lebih berat dari" alasan-alasan yang termuat di dalam Pasal 70 UU Arbitrase.
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, suatu putusan arbitrase
dianggap melanggar ketertiban umum apabila putusan itu nyata-nyata
bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat
di Indonesia. Pasal 23 AB menentukan Undang-undang yang ada sangkut pautnya
dengan ketertiban umum atau tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan
kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan.
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Sudah banyak kasus di mana pengadilan Indonesia, seperti halnya
pengadilan-pengadilan di banyak negara-negara lain di dunia, menyatakan bahwa
pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat memaksa (mandatory rules
of law) merupakan pelanggaran atas ketertiban umum di Indonesia, yang
mengancam pelanggarannya dengan ancaman kebatalan atau pembatalan (Public
Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foireign
Arbitral Awards in Indonesia).
Sehubungan dengan hal ini, perlu diingat ada beberapa ketentuan di dalam
UU No.30/1999 yang dapat dianggap sifatnya mandatory (memaksa atau
bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan). Misalnya: keharusan adanya
perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak untuk membawa suatu
sengketa ke arbitrase (Pasal 1.3, Pasal 2, dan Pasal 4 (2) UU Arbitrase), keharusan
adanya persetujuan para pihak dalam hal ada pihak ketiga yang mau ikut serta
dalam proses arbitrase (Pasal 30); keharusan mendengarkan kedua belah pihak
secara adil/ seimbang (Pasal 29 ayat 1), keharusan menjatuhkan putusan dalam
waktu 180 hari, kecuali bila disetujui para pihak (terutama mengingat arbitrase
pada prinsipnya komersial; semakin lama, maka semakin mahal biaya yang harus
ditanggung para pihak) (Pasal 48).
Kalau bukan pengadilan yang menegakkan ketentuan hukum yang sifatnya
memaksa tersebut, maka siapalah yang akan melakukannya? Ingat pula adagium
hukum yang mengatakan error qui non resistitur, approbatur atau bahasa
Inggrisnya an error not resisted is approved.
Di beberapa negara (misalnya di Swiss dan Peru), putusan arbitrase yang
dijatuhkan di luar batas waktu yang ditentukan merupakan alasan yang sah bagi
pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase itu. Di Argentina dan Polandia
(dan di Indonesia pada zaman Hindia Belanda), putusan arbitrase yang saling
bertentangan satu sama lain merupakan alasan yang sah bagi pengadilan untuk
membatalkan putusan arbitrase itu.
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pasal 70 hanya mengatur
alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut
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bersifat optional atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan
atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya yang optional tersebut,
Pasal 70 UU No.30/1999, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum
bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai dugaan bahwa
putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan,
tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen.
5. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional
Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam
Pasal 59 UU No. 30/1999 dimana disebutkan bawa dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli
atau salinan otentik putusan aritrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau
kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran
dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di
pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau arbiter atau kuasanya yang
menyerahkan dan catatan tersebut meruakan akta pendaftaran. Arbiter atau
kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan arbiter atau
salinan otentik kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana keseluruhan biaya
biaya yang timbul akibat dari pendaftaran ini dibebankan kepada para pihak.
Putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap serta
mengikat para pihak, hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 60
UU No. 30/1999. Manakala para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan
Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah Ketua
Pengadilan Negeri ini diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri.
Sebelum Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan, ia harus
memeriksa terlebih dahulu apakan putusan arbitrase tersebut telah memenuhi
ketentuan

dimana para pihak sebelumnya telah menyetujui bahwa sengketa

diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak itu sendiri
memberikan

telah

memberikan

wewenang
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sehingga

arbiter

berwenang

menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak yang
tidak diatur dalam perjanjian mereka. Tentunya didasarkan bahwa persetujuan
untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak itu, oleh para pihak dibuat dalam
suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak itu sendiri dan yang
terpenting bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui
arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa,
sehingga sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa
yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
Yang memiliki wewenang untuk menangani masalah pengakuan dan
pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 65 UU No. 30/1999. Putusan Arbitrase
Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik
Indonesia, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis
arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada
perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan
pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
b. Putusan Arbitrase Internasional ini terbatas pada putusan yang menurut
ketentuan hukum indonesia termasuk dalam ruang lingkup perdagangan
c. Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia
terbatas hanya pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban
umum
d. Putusan Arbitrase Internasional akan dapat dilaksanakan apabila setelah
mendapat eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
e. Apabila ada Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara
Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan
Negeri jakarta Pusat.
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Permohonan pelaksaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah
putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh rbiter atau kuasanya kepada
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap putusan Ketua Pengadilan
Negeri jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase
Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun terhadap putusan
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan
melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi
 Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Internasional Menurut Konvensi New
York 1958
Salah satu fokus utama dalam Konvensi New York 1958, yakni Convetion
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang
ditandatangani 10 Juni 1958 di kota New York. Ketika Konvensi ini lahir, para
pakar arbitrase waktu itu mengakui bahwa Konvensi ini merupakan satu langakh
perbaikan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase yang
dibuat di luar negeri, khusunya di antara negara anggota Konvensi.
Konvensi New York mulai berlaku pada 2 Juni 1959. Konvensi ini hanya
mensyaratkan tiga ratifikasi agar berlaku. Selanjutnya Konvensi akan berlaku tiga
bulan sejak jumlah ratifikasi ketiga terpenuhi.
Pada waktu meratifikasi atau mengikatkan diri (aksesi) terhadap konvensi,
negara-negara dapat mengajukan persyaratan (reservasi) terhadap isi ketentuan
Konvensi New York (pasal 1). Terdapat dua persyaratan yang diperkenankan,
yang pertama adalah persyaratan resiprositas (reciprocity-reservation). Yang
kedua adalah persyaratan komersial (commercial-reservation). Konsekuensi dari
diajukannya persyaratan pertma, yaitu bahwa negara yang bersangkutan baru akan
menerapkan ketentuan Konvensi apabila keputusan arbitrase tersebut dibuat di
negara yang juga adalah anggota Konvensi New York. Apabila keputusan tersebut
ternyata dibuat di negara yang bukan anggota, maka negara tersebut tidak akan
menerapkan ketentuan Konvensi.
Persyaratan komersial berarti bahwa suatu negara yang telah meratifikasi
Konvensi New York hanya akan menerapkan ketentuan Konvensi terhadap
sengketa-sengketa “komersial” menurut hukum nasionalnya.
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Konvensi ini mengandung 16 pasal. Dari pasal-pasal ini dapat ditarik 5
prinsip berikut dibawah ini:
Prinsip pertama, yakni Konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan
pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut
pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional. Prinsip kedua,
yakni Konvensi ini mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa
perlu ditarik dalam keputusannya. Prinsip ketiga, yaitu Konvensi ini menghindari
proses pelaksanaan ganda (double enforcement process). Prinsip keempat,
Konvensi New York mensyaratkan penyedrhanaan dokumentasi yang diberikan
oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan Konvensi. Prinsip kelima,
Konvensi New York lebih lengkap, lebih komprehensif daripada hukum nasional
pada umumnya. Berbeda dengan hukum nasional pada umumnya yang hanya
mengatur tentang pelaksanaan (enforcement) suatu keputusan pengadilan
(termasuk arbitrase), Konvensi New York juga mengatur tentang pengakuan
(recognition) terhadap suatu keputusan arbitrase.
Ketentuan utama Konvensi terdapat dalam pasal I, III dan V. Menurut
pasal I, Konvensi berlaku terhadap putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam
wilayah suatu negara selain daripada negara di mana pengakuan dan pelaksanaan
keputusan arbitrase itu diminta dan berlaku terhadap putusan-putusan arbitrase
yang bukan domestic di suatu negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya
diminta.
Pasal III mewajibkan setiap negara peserta untuk mengakui keputusan
arbitrase yang dibuat di luar negeri mempunyai kekuatan hukum dan
melaksanakannya sesuai dengan hukum (acara) nasional di mana keputusan
tersebut akan dilaksanakan. Seperti telah dikemukakan diatas, ketentuan pasal ini
hanya

pokoknya

saja

tentang

pelaksanaan

keputusan

arbitrase,

tidak

detail. Konvensi hanya menyebutkan saja tentang daya mengikat suatu keputusan
dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya. Konvensi tidak
mengaturnya siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi keputusan
tersebut; Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pasal V
memuat tentang alasan-alasan yang dapat diajukan oleh para pihak untuk menolak
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pengakuan dan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase asing. Prinsipnya yaitu
bahwa pihak yang mengajukan penolakan keputusan arbitrase harus mengajukan
dan membuktikan alasan-alasan penolakan tersebut. Pasal ini memuat 7 alasan
penolakan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase, yaitu:
1.

Bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ternyata menurut
hukum nasionalnya tidak mampu atau menurut hukum yang mengatur
perjanjian tersebut atau menurut hukum negara di mana keputusan tersebut
dibuat apabila tidak ada petunjuk hukum mana yang berlaku.

2.

Pihak terhdap mana keputusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang
sepatutnya tentang penunjukan arbitrator atau persidangan arbitrase atau
tidak dapat mengajukan kasusnya.

3.

Keputusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk
diputuskan oleh arbitrase, atau keputusan tersebut mengandung hal-hal yang
berada di luar dari hal-hal yang seharusnya diputuskan, atau

4.

Komposisi wewenang arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan
persetujuan para pihak, atau, tidak sesuai dengan hukum nasional tempat
arbitrase berlangsung, atau

5.

Keputusan tersebut belum mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan
atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang di negara di mana keputusan
dibuat.

 Pelaksanaan Konvensi New York Di Indonesia
Indonesia adalah juga anggota Konvensi New York dengan aksesi melalui
Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981, 5 Agustus 1981. Aksesi ini didaftar di
Sekretaris Jenderal PBB 7 Oktober 1981. Indonesia hanya mengajukan
persyaratan pertama saja, yaitu resiprositas (akses timbal baik).
Meskipun Indonesia telah mengaksesi yang berarti pula bahwa ketentuanketentuan Konvensi tersebut mengikat Indonesia, namun ternyata di dalam
pelaksanaannya kemudian masalah baru tentang pelaksanaan keputusan arbitrase
yang dibuat di luar negeri muncul. Masalah baru ini berkisar kepada adanya dua
pendapat yang saling bertentangan antara MA RI dengan para sarjana hukum
ternama, khususnya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama.
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MA berpendapat bahwa meskipun pemerintah RI telah mengksesi
Konvensi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, namun dengan adanya perundangundangan tersebut tidak serta merta berarti bahwa keputusan arbitrase asing dapat
dilaksanakan di Indonesia. MA berpendapat, perlu adanya peraturan pelaksanaan
dari Keppres tersebut agar pelaksanaan (eksekusi) suatu keputusan arbitrase asing
dapat dilaksanakan.
Sebaliknya, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa Keppres
tersebut tidak perlu dijabarkan oleh peraturan perundangan pelaksanaannya.
Menurut beliau, sebuah Keppres tidak memerlukan peraturan pelaksanaan,
berlainan dengan UU yang menentukan, untuk itu diperlukan peraturan
pelaksanaan.
6. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Peraturan MA No.1 Tahun
1990
Pada tanggal 1 Maret 1990, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan
Peraturan MA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Asing.
Pasal 2 dari peraturan tersebut memberi batasan arti Putusan Arbitrase
Asing. Yakni, putusan yang dijatuhkan oleh suatu

Badan Arbitrase ataupun

Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan
suatu Badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum
Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang
berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Keppres No. 34 tahun 1981.
Pasal 3 Peraturan MA memuat tentang syarat-syarat untuk dapat
dilaksanakannya suatu Putusan Arbitrase Asing. Pasal ini merupakan guideline
dalam menguji untuk dilaksanakan atau ditolaknya suatu Putusan Arbitrase. Suatu
putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi
syarat-syarat berikut:
1.

Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter
perorangan di suatu negara yang dengan negara Indonesia ataupun bersamasama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi Internasional
perihal pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
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2.

Putusan-putusan arbitrase asing di atas hanyalah terbatas pada putusanputusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang
lingkup Hukum Dagang.

3.

Putusan-putusan Arbitrase Asing di atas hanya dapat dilaksanakan di
Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum.

4.

Suatu Putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung RI.
Ditentukan pula bahwa exequatur tidak akan diberikan apabila putusan

Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari
seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).
 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
Dewasa ini keputusan arbitrase asing pada prinsipnya sudah dapat
dieksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap arbitrase asing di Indonesia, yang
seyogianya tentu sudah dapat dieksekusi, telah terjadi sejak dikeluarkannya
Keppres No. 34 Tahun 1981, yang mengesahkan Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Award, yang dikenal dengan New York
Convention 1958.
UU Arbitrase di Indonesia, yaitu UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999
mengatur bagaimanpa jika suatu putusan aerbitrase internasional dieksekusi di
Indonesia, di mana beberpa ketentuan pokok pengaturan oleh UU Arbitrase No.
30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan eksekusii terhadap suatu putusan dari
arbitrase internasional adalah sebagai berikut:
a)

Yang

Berwenang

Menangani

Eksekusi

Arbitrase

Internasional

Suatu putusan arbitrase internasional harus dilaksanakan di negara di mana
pihak yang dimenangkan mempunyai kepentingan. Jika putusan tersebut
harus dilaksanakan di Indonesia, siapakah yang berwenang dan bertanggung
jawab melaksanakan putusan tersebut. Hal ini ditemukan jawabannya dalam
pasal 66 UU No. 30/1999. Di sana dikatakan bahwa yang berwenang
menangani masalah pengakuan dan eksekusi dari putusan arbitrase
internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini,
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan suatu putusan Ketua
Pengadilan Negeri dalam bentuk “Perintah Pelaksanaan” yang dalam
praktek dikenal dengan sebutan “Eksekuatur”.
b)

Kapan Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat
Dilaksanakan.
UU No. 30/1999 menentukan bahwa suatu putusan arbitrase internasional
hanya dapat dijalankan jika putusan tersebut telah diserahkan dan
didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 67 ayat
1).
Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada 4 empat tahap dalam

pelaksanaan putusan arbitrase asing, yaitu sebagai berikut:
1.

Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan.

2.

Tahap permohonan pelaksanaan putusan.

3.

Tahap perintah pelaksanaan oleh ketua Pengadilan Negeri (eksekuatur).

4.

Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.

c). Berkas

Permohonan

Pelaksanaan

Putusan

Arbitrase

Internasional

Untuk dapat diberikan perintah pelaksanaan (eksekuatur) terhadap suatu
putusan arbitrase internasional, harus terlebih dahulu diajukan berkas-berkas
permohonan eksekusi yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
1.

Permohonan pelaksanaan eksekusi.

2.

Lembar asli atau salinan otentik dari putusan arbirase tersebut.

3.

Terjemahan resmi dari putusan aribrase ke dalam bahasa Indonesia dari
putusan tersebut.

4.

Lembar asli atau salinan otentik dari kontrak yang menjadi dasar putusan
arbitrase.

5.

Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari kontrak ayang
menjadi dasar putusan arbitrase.

6.

Surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara di mana
diputuskan, yang menyatakan bahawa negara pemohon terikat pada
perjanjian, baik secara bilateral ataupun secara multilateral dengan
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negara RI tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
internasional.
d). Upaya Hukum terhadap Putusan Ketua Pengadilan Domestik tentang
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
Terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri domestik, in casu ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase
internasional, dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum tertentu. Dalam
hal ini upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri Menerima Eksekusi.
Putusan ketua Pengadilan Negeri yang menerima dan memerintahkan
eksekusi putusan arbitrase bersifat final sehingga terhadapnya tidak
dapat diajukan banding atau kasasi.

2.

Terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak Eksekusi.
Terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak
untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase
internasional amsih terseia upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah
Agung. Mahkamah Agung harus sudah memutuskan permohonan
kasasi ini dalam jangka waktu 90 hari sejak diterimanya permohonan
kasasi oleh Mahkamah Agung (pasal 68 ayat 3). Putusan MA ini sudah
bersifat final tanpa ada upaya hukum apapun termasuk upaya
Peninjauan Kembali (PK).

3.

Terhadap

Putusan

Eksekuatur

Mahkamah

Agung.

Terhadap putusan pelaksanaan/menolak pelaksanaan putusan arbitrase
oleh Mahkamah Agung (dalam hal negara terlibat sebagai salah satu
pihak dalam sengketa tersebut), baik yang menerima atau yang menolak
eksekusi, tidak tersedia upaya hukum apa pun termasuk upaya
perlawanan atau peninjauan kembali (PK).
e). Pelimpahan Kewenangan Eksekusi Kepada Pengadilan Yang Berwengan
Secara Relatif.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat melaksanakan sendiri putusan
eksekusinya (dalam hal ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri
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Jakarta Pusat). Akan tetapi, jika eksekusi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
lain, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendelegasi kewenangan pelaksanaan
eksekusi kepada pengadilan Negeri di mana keberadaan benda tidak bergerak
menjadi objek eksekusi.
f).

Sita Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.
Terhadap aset-aset milik termohon eksekusi dapat diletakkan sita eksekusi.
Tata cara mengenai sita eksekusi ini berlaku ketentuan dalam hukum acara
perdata.

g). Tata

Cara

Pelaksanaan

Eksekusi

Putusan

Arbitrase

Internasional.

UU No. 30/1999 menentukan bahwa bagaimana tata cara pelaksanaan
eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase internasional, selain dari yang
tealh ditentukan dalam UU tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan tentang
pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata yang umum (pasal 69 ayat
3).
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PERTEMUAN IV : TUTORIAL KEDUA
1.

Discussion Task (Larangan Publikasi Putusan)
Pada asasnya putusan arbitrase harus menurut peraturan hukum yang berlaku

dalam bidang yang disengketakan. Jika yang disengketakan mengenai masalah
informasi dan transaksi elektronik, maka peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk bidang itu adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaski
Elektronik. Putusan arbitrase tak boleh dipublikasikan, larangan ini sejalan dengan
asas pemeriksaan arbitrase adalah dengan pintu tertutup dan berlanjut hingga pada
pengucapan putusan.
Diskusikan

putusan

arbitrase

yang

tidak

boleh

dipublikasikan

dan

kemungkinannya.
2.

Problem Task
Petunjuk, diskusikan tugas pada wacana dibawah ini dengan menggunakan

seven jump approaches :
1. Baca wacana.
2. Identifikasi kata, istilah, konsep dan isu hukum yang sulit pada wacana.
3. Mencari prior knowledge.
4. Brain storming.
5. Memformulasikan learning gool.
6. Menjawab learning gool
7. Reporting.
Eksekusi Putusan Arbitrase Asing
Dalam masyarakat bisnis internasional permasalahan yang timbul bisa saja
terjadi. Hubungan perjanjian internasional dibidang dagang dan penanaman modal
asing memerlukan suatu perjanjian internasional dimana dalam perjanjian
internasional itu para pihak selalu menuntut agar perjanjian tersebut memuat
klausula arbitrase asing dengan harapan setiap sengketa yang mungkin terjadi
akan diselesaikan secara adil. Hal ini didasarkan bahwa setiap negara belum tentu
memahami sistem hukum nasional negara lain. Penyelesaian sengketa ini tentunya
merupakan ciri dari penggunaan lembaga arbitrase asing yang nantinya putusan
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yang ditimbulkan merupakan putusan arbitrase asing. Ciri dari putusan arbitrase
asing didasarkan pada faktor teritorial (territory factor). Dalam hal ini faktor
teritorial menggunguli faktor kewarga negaraan dan/atau faktor tata hukum.
3. Study Task – Disccusion Task
(Apa yang salah dengan regulasi tentang pelaksanaan putusan arbitrase
asing di Indonesia?)
Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai
pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dalam UU No. 30 Tahun 1999,
dibandingkan dengan masa ketika belum adanya pengaturan yang jelas mengenai
hal tersebut (yaitu sebelum adanya UU No. 30 Tahun 1999), Indonesia masih
sering menuai kritik dari dunia internasional mengenai pelaksanaan putusan
arbtirase internasional.
Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih
merupakan “an arbitration unfriendly country”, dimana sulit untuk dapat
melaksanakan putusan arbitrase internasional. Karena mengantisipasi hal
demikian itu, maka tidaklah heran jika Karahabodas sebagai pihak yang menang
perkara arbitrase internasional mengajukan pelaksanaan eksekusi putusan
arbitrase internasional di negara lain dimana terdapat kekayaan Pertamina.
Masalah utama yang sering dipersoalkan oleh dunia internasional bahwa
pengadilan Indonesia enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau menolak
pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan
yang bertentangan dengan public policy atau ketertiban umum. Seperti diketahui,
walaupun public policy dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok
hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun
penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga keadaan
demikian dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum.
Kenyataan lain yang juga terjadi dan dapat menimbulkan masalah adalah
apabila

suatu

lembaga

arbitrase

asing

(internasional),

misalnya

I.C.C

menyelenggarakan sidang juga dan atau menjatuhkan putusannya di Indonesia.
Pertanyaan dapat timbul apakah putusan arbitrase lembaga tersebut oleh
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pengadilan Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase domestik dengan segala
akibat-akibatnya yang menyangkut prosedur pelaksanaan.
Diskusikan : bagaimana resolusi terhadap permasalahan pelaksanaan putusan
arbitrase asing di Indonesia setelah membaca ilustrasi diatas?
Bahan Pustaka sama dengan Bahan Pustaka Perkuliahan kedua!
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PERTEMUAN V: PERKULIAHAN KETIGA
MEDIASI
1. Latar Belakang
Dalam kehidupannya manusia hidup selau berdampingan dengan
manusia lainnya, dalam menjalankan kehidupannya senantiasa terjadi suatu
sengketa diantara manuasia tersebut. Kita ketahui sengketa yang terjadi antara
manusia sangat luas dimensinya dan ruang lingkupnya. Pada prinsipnya hukum
menghendaki bahwa proses penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan dengan
perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting).21 Hukum yang diperankan oleh
pengadilan selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga
menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung
kemakmuran suatu bangsa. Dipihak lain bekerjanya hukum melalui pengadilan
dalam praktik masih mengalami kegagalan untuk menciptakan keadilan (justice).
Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya membutuhkan waktu
yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah
tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu
hubungan pihak-pihak yang bersengketa.22
Dalam penyelesaian sengketa, selain penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi, terdapat penyelesaian sengketa malalui non ajudikasi atau dikenal
dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute
Resulotion (ADR) Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ADR ini sudah lama
dikenal di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Kanada,
Inggris, Jepang, dan Hongkong.
Secara formal, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Suatu hal yang cukup menggembirakan, karena jauh
21

Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta

22

Erman Rajagukguk, 2000, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Jakarta, Chandra,

hal. 2.

hal. 103.
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sebelum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dikenal di Indonesia,
penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi sudah dikenal berbagai suku
bangsa di Indonesia, karena setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya
penyelesaian sengketa secara damai secara musyawarah mufakat, misalnya
masyarakat Jawa, Bali,23 Sulawesi Selatan.24 Penyelesain sengketa secara
musyawarah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia berkembang
sebagaimana di Amerika Serikat, dan Eropa yang notabene masyarakatnya sangat
individualis dan litigious. Secara nasional asas musyawarah untuk mufakat ini
dikenal dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang sudah dikenal di negara
maju adalah mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan
menggunakan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa di
dalam menyelesaikan sengketanya. Walaupun mediasi belum sepopuler arbitrase,
tetapi akhir ini penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia terlah menjadi
perhatian terutama di kalangan praktisi dan akademisi hukum.
2. Pengertian Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang
dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak
sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap
diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.25
Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan
terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “ mediare “
yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan
23

Daniel S.Lev, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan
Perubahan,Jakarta,LP3ES, hal. 158. Bandingkan Denys Lombard, 1996, Nusa Jawa: Silang
Budaya, Jilid I, 2 dan 3,Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 89
24

Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk (ed), 1995, Arbitrase di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Indonesia, Jakarta, hal. 105-119.
25

I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law
Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, 2007,
hlm.107
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pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan
sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa
secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak
yang bersengketa.26
Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris “mediation” yang artinya
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau
penyelesaian sengketa secara menengahi, dimana yang menengahinya dinamakan
mediator atau orang yang menjadi penengah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti
sebagai proses mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur
penting, yaitu :27
1.

Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang
terjadi antar dua pihak atau lebih.

2.

Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak
yangberasal dari luar pihak bersengketa.

3.

Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak
sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam
pengambilan keputusan.
Dalam Collins English Dictionary and Thesurus di sebutkan bahwa

mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna
menghasilkan kesepakatan (agreement).28

26

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum
Nasional, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.2
27

Ibid, hlm.3

28

Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), Collins English
Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain : Harper Colins Publishers, 2007, h. 510
dalam Syahrisal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional,Kencana, Jakarta,2011, hlm. 2
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Penjelasan mediasi secara etimologi ini lebih menekankan kepada
eksistensi pihak ketiga (mediator) sebagai penengah antara kedua belah pihak
yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) bertugas menjembatani para pihak
untuk menyelesaikan sengketanya. Pihak ketiga cenderung bersifat netral di antara
kedua belah pihak yang bersengketa dan memberikan atau menemukan
kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, dan menjelaskan bagaimana sifat
mediasi itu.
Penjelasan mediasi secara terminologi yaitu berdasarkan pengertian
mediasi menurut para pihak, yaitu :
Gary H. Barnes menyatakan “mediasi adalah proses untuk menyelesaikan
sengketa dengan bantuan pihak netral. Peranan pihak netral adalah melibatkan diri
untuk membantu para pihak, baik secara pribadi atau kolektif, untuk
mengidentifikasikan

masalah-masalah

yang

dipersengketakan

dan

untuk

mengembangkan proposal untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak seperti
arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus setiap sengketa,
melainkan

mediator

dapat

mengikuti

pertemuan-pertemuan

rahasia

dan

pembahasan khusus bersama dengan pihak-pihak yang bertikai.”29
Gary Goodpaster mengemukakan “ mediasi adalah proses negosiasi
pemecahan (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
Berbeda dengan hakim atau arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang
untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun, dalam hal ini para pihak
mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan
persoalan-persoalan diantara mereka.30
Goodpaster mengemukakan pendapat mengenai mediasi tidak hanya
mengenai pengertiannya saja, tetapi mengeksplorasi lebih jauh lagi makna
mediasi dengan menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran

29

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, hlm.240
30

Ibid, hlm.241
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pihak ketiga serta bagaimana tujuan diadakannya mediasi. Mediasi ini merupakan
negosiasi yang dilakukan pihak ketiga dengan melakukan dialog untuk mencapai
kesepakatan bersama dengan tujuan menyelesaikan sengketa perdata tanpa harus
melalui proses peradilan dan memperoleh kesepakatan yang memuaskan.
Lawrence Bolle menyatakan “mediation is a decision making process in
which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve
theprocess of decision making and to assist the parties the reach an out-come to
wich of them can assent”.31 (mediasi adalah proses pembuatan keputusan dimana
para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator berusaha untuk
meningkatkan proses dari pembuatan kesepakatan dan untuk membantu para
pihak untuk menjangkau hasil dari persetujuan diantara mereka).
Bolle menekankan bahwa mediasi merupakan proses pengambilan
keputusan yang dilakukan pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga
yaitu mediator. Bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya adalah
ditangan para pihak bersengketa dan posisi mediator hanyalah membantu para
pihak dalam mengambil keputusan tersebut.
J. Folberg dan A. Taylor memaknai “… the processby which the
participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically
isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach
consensual settlement that will accommodate their needs.32” (suatu proses antara
para pihak, bersama-sama dengan bantuan seorang yang netral, yang secara
sistematis mengisolasikan perselisihan dalam rangka mengembangkan pilihan,
mempertimbangkan alternatif, dan menjangkau konsensual penyelesaian yang
akan mengakomodasi kebutuhan mereka)
J. Folberg dan A. Taylor menyatakan bahwa penyelesaian sengketa
melalui mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak bersengketa dan
dibantu oleh pihak ketiga yaitu pihak netral. Pihak netral atau mediator dapat

31

Lawrence Bolle, Mediation: Principles, Process, and Practice dalam buku Syahrizal
Abbas, hlm.4
32
J. Folberg dan A. Taylor, Mediation : A Comprehensive Guide to Resolving Conflict
Without Litigation dalam buku Syahrizal Abbas, op.cit , hlm.4
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mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak
dapat mempertimbangkannya tawaran mediator sebagai alternatif menuju
kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dapat membawa para pihak
mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang
kalah (win-win solution).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, juga terdapat defenisi mediasi yakni
terdapat pada Pasal 1 Angka 7, yang isinya “ mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator”.33
Defenisi mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ini
tidak jauh berbeda dengan defenisi para ahli. Namun, di dalam PERMA No.1
Tahun 2008 ini mediasi lebih menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah
mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif
penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi
jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersbut harus
dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah
kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas
peran penting mediator.
Dari beberapa rumusan pengertian mediasi diatas, dapat di simpulkan
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui
perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervention)
dan tidak memihak (impartial) kepada para pihak yang bersengketa serta diterima
kehadirannya oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan
“mediator” atau “penengah”, yang tugasnya membantu para pihak yang
bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan
untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain mediator bisa dikatakan
hanya sebagai fasilitator saja. Hasil akhir dari mediasi diharapkan mencapai suatu
titik temu penyelesaian sebuah masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak
33
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yang bersengketa, yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan berama. Dalam
mengambil keputusan berada di tangan para pihak dan bukan di tangan mediator.
Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan suatu proses,
sukarela, sifatnya tidak formal,kooperatif, berpandangan kedepan, sesuai dengan
kepentingan dan pihak ketiga netral, yang disebut dengan “mediator”
mendengarkan sengketa di antara dua pihak atau lebih dan mencoba untuk
membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, dengan bersikap
netral.

Bertolak belakang dengan penyelesaian sengketa dengan pemutusan

perkara, baik melalui pengadilan atau arbitrase adalah bentuk lain dari pada
penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga, bersifat formal,
memaksa, melihat kebelakang dan mengandung suatu pertentangan. Artinya,
apabila para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi maka dalam
prosedurnya akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dan diakhiri
dengan konklusi dari pihak ketiga dengan pertimbangan kejadian-kejadian masa
lalu.
Mediasi sering dikatakan sebagai pengembangan dari negosiasi. Hal ini
disebabkan oleh para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan
sengketanya dan tidak mampu menemukan suatu rumusan yang dapat membuat
mereka sama-sama puas sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap
netral sebagai suatu penengah dalam membantu mereka menemukan suatu
kesepakatan.
Mengenai jenis kasus yang dapat di mediasi di pengadilan terdapat dalam
artikel Steven Rosenberg yang bejudul “ What Type of Dispute can be Mediated
?”34 yang menyebutkan sebagai berikut :
1.

Civil Litigation
a. Contractual Dispute ( sengketa perjanjian )
b. Insurance Claims ( klaim asuransi )
c. Personal Injury ( kerugian individu/ ganti kerugian )
d. Property Damage ( kerusakan bangunan )
34

Stephen Rosenberg “What Type of Disputes Can be Mediated ?”, artikel tersedia
dalam URL : http://www.nolo.com/legal-encylopedia, diakses tanggal 08 Juli 2014
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2.

Business and Professional
a. Internal Dispute ( sengketa internal )
b. Partnerships ( sengketa kerjasama bisnis )
c. Employer/Employee ( masalah buruh dan majikan )
d. Dissolution and Buy Outs ( konklusi dan pekerjaan )

3.

Real Estate
a. Commercial Leases ( sewa guna komersial )
b. Non-Disclosure
c. Boundary Disputes ( sengketa pembatasan )
d. Neighbor disputes ( sengketa bertetangga )

4.

Probate & Will Contests ( masalah pernyataan kehendak )

5.

Pre-Marinal Agreements ( masalah persetujuan pra nikah )

6.

Divorce and Separation ( perpisahan dan perceraian )
a. Child Support Agreements ( perjanjian pengurusan anak)
b. Spousal Support Agreements
c. Determining, valuing, and dividing marital property ( mendeterminasi,
menilai dan membagi persoalan pernikahan )
d. Possession and/or disposition of the family residence ( pergeseran posisi
rumah keluarga

7.

Custody ( perlindungan )
a. Parenting plans ( rencana pengurusan orang tua )
b. Visitation agreements ( perjanjian mengenai waktu mengunjungi anak )
c. Changes to prior agreements ( mengubah perjanjian yang utama )
d. Compliance with prior agreements ( keluhan akan perjanjian utama )
e. Compliance with court orders (menyelesaikan persoalan dengan bantuan
pengadilan )
Ada beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Gary Goodpaster, mengemukakan :
“ Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar
yang tidak memihak ( impartial ) dan netral bekerja dengan pihak yang
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bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian
dengan memuaskan”.
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 diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu
mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara
mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan
memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses
negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para sengketa untuk
menyelesaikan persoalanpersoalan yang dipersengketakan”.35
Christoper W. Moore juga mengemukakan hal yang senada mengenai batasan
mediasi sebagai berikut :
“ Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh
pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan
bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak
mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk
membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai
kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah
persengketaan”.36
Jacqualin M. Nolan Haley juga mengemukakan batasan mediasi sebagai berikut :
“ Mediation is generally indestood to be a short-term structured, taskoriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a
neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable
agreement. Unlike the adjudication process, where a third party
intervenor imposes a decision, no such compulsion exist in mediation. The
mediator aids the parties in reaching a consensus. It is the parties

35

Rachmadi Usman, Op.Cit, h.79

36

Christoper W. Moore dalam Skripsi Ririn Bidasari, tahun 2006. op.cit.
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themselves who shape their agreement”.37 ( penyelesaian sengketa dengan
penengahan biasanya dipahami untuk menjadi struktur singkat, tugas yang
diorientasikan, para pihak memiliki andil dalam proses. Membantu para
pihak bekerja dengan suatu pihak ketiga netral, mediator, untuk
menjangkau suatu persetujuan yang bisa diterima. Tidak sama dengan
proses putusan hakim, dimana pihak ketiga memaksakan suatu keputusan,
tidak ada paksaan seperti itu di dalam penyelesaian sengketa dengan
mediasi. Mediator menopang para pihak di dalam mencapai suatu
kesepakatan. Dimana para pihak lah yang menentukan sendiri kesepakatan
diantara mereka )
Stephen R. Marsh dalam artikelnya yang berjudul “Current Issues In Court
Annexed Mediation”, menyebutkan batasan mediasi dipengadilan adalah sebagai
berikut:38
1.

The narrowest definition is mediation that has been specifically ordered by a
court. There are three different definition of court Annexed Mediation
(mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk mediasi khusus yang
distrukturisasi oleh badan pengadilan)

2.

The middle ground is mediation that occurs for every general court orders
(e.g. standing orders all family law cases will be mediated before a trial date
is set) (mediasi di pengadilan adalah suatu peristiwa yang terjadi pada setiap
kegiatan peradilan (misalnya : kasus rumah tangga akan dimediasi terlebih
dahulu sebelum akhirnya diperiksa pokok perkaranya melalui litigasi)

3.

The most expansive definition is the mediation of any and all matters that will
of necessity be litigated (e.g. damage awards to minors, divorce action)
(mediasi di pengadilan dapat dilakukan terhadap beberapa atau semua jenis
kasus yang tergolong ke dalam kasus yang dapat diselesaikan di pengadilan)

37

Jacqualine M. Nolan Haley dalam Skripsi Ririn Bidasari, tahun 2006 op.cit.
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Stephen R. Marsh, Current Issues In Court Annexed Mediation, tersedia di artikel
pada URL : http://www.adrr.com// hlm.1 diakses pada 10 September 2012.
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Mark E. Roszkowski, dalam buku Business Law, Principle, cases and Policy
mengemukakan :
“mediation is a relatively informal process in wich a neutral third party,
the mediator, helps to resolve a dispute. In many respect, therefore,
mediator can be considered as structured negotiation inwich the mediator
facilitates the process”.39 (mediasi adalah suatu proses informal yang
didalamnya terdapat suatu pihak ketiga yang netral, mediator, membantu
memecahkan suatu perselisihan. Di dalam rasa saling menghargai, oleh
karena itu, penengah dapat menyusun untuk memperlakukan sebagai
negosiasi di mana penengah untuk memudahkan proses)
Dari beberapa rumusan mengenai batasan mediasi yang dikemukakan
oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan cara
penyelsaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para
pihak sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak
berpihak kepada siapa pun.
Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator
tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya
membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat
membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-solusi
tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama
tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan
penengah di dalam sebuah persengketaan.
Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode
penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain :
a. Adanya dua pihak yang bersengketa
b. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator)
c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan sengketanya
d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
39

Mark E. Roszkowski, dalam buku Business Law, Principle Cases and Policy
sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase.
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Keterlibatan mediator disini hanya sebagai pemacu para pihak untuk mencapai
penyelesaian secara damai dimana mediator tidak turut campur dalam menentukan
isi kesepakatan damai, hal ini didasari bahwa dalam proses mediasi, materi
kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa
ada intervensi dari pihak mediator.
Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999)
Mediasi diluar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses
perkara dipengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi
diluar pengadilan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan
pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA
No 1 Tahun 2008) mediasi ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai
akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk kepada
ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa
dipengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan
ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya memberdayakan lembaga
perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukkan konsep
mediasi kedalam proses perkara di pengadilan.
Kesepakatan damai yang dihasilkan dalam proses mediasi kemudian
dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial
(executorial kracht) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum
tetap. Bahkan menurut Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi menyebutkan bahwa
akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar
biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat
oleh para pihak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyelesaikan sengketa
secara tuntas.
Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena
hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip win-lose solution. Kesepakatan yang
telah dikukuhkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang
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mengikat dan final (final and binding). Mengikat karena setiap butir-butir yang
disepakati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi jika
kemudian hari salah satu pihak mengingkari. Final berarti bahwa dengan
dikukuhkannya kesepakatan menjadi akta perdamaian, maka tertutup segala upaya
hukum yang tersedia bagi para pihak. Jika salah satu pihak dikemudian hari tidak
mau melaksanakan kesepakatan dalam akta perdamaian maka pelaksanaannya
akan dilakukan secara paksa melalui lembaga eksekusi atas permohonan dari
pihak yang mneghendakinya.
Dari beberapa sisi, penyelesaian sengketa melalu proses mediasi
memberikan manfaat bagi para pihak. Singkatnya waktu yang ditempuh otomatis
akan menekan biaya operasional menjadi lebih murah, secara emosional
penyelesaian melalui mediasi dengan pendekatan win-win solution akan
memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat
sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi keberhasilan
lembaga mediasi dipengadilan rendah, hal ini dikarenakan faktor penghalang
pencapaian kesepakatan antara para pihak karena sengketa para pihak dilandasi
oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias
para pihak dalam membentuk forum komunikasi, selain itu bisa juga disebabkan
karena mediator kurang memahami teknik-teknik penyelesaian konflik sehingga
kurang bisa memacu para pihak untuk melakukan perundingan (hal ini banyak
dialami oleh mediator dari kalangan hakim, ini dikarenakan hakim sebagai
mediator terbentur kode etik yang melarang hakim pemeriksa perkara untuk
mengadakan komunikasi. Sedangkan mediator luar pengadilan selain akan
mempelajari perkara juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui
kaukus atau pertemuan secara intensif dengan para pihak). Yang terpenting dari
upaya penyelesaian sengketa bagi seorang mediator adalah bagaimana mediator
dapat menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi terciptanya kesepakatan
antara para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi para
pihak yang bersengketa.
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3. Dasar Hukum dan Model-Model Mediasi
a. Dasar Hukum Mediasi
Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan
masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan
penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan
yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan
(komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian
sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan
dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.40
Setiap masyarakat Indonesia atau pun masyarakat dunia lainnya,
merasakan bahwa suatu sengketa yang muncul di dalam kehidupannya tidak boleh
dibiarkan begitu saja, melainkan harus adanya upaya penyelesaian sengketa
tersebut. Harus adanya penyelesaian sengketa karena suatu sengketa memiliki
dampak yang negatif, misalnya memperburuk hubungan antarpihak yang
bersengketa sehingga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.
Penyelesaian sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip
kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang
artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang
dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa.41
Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam
setiap pengambilan keputusan, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa.
Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diterjemahkan dalam dasar
negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat
merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi
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Timothy Lindsey, Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam buku
Syahrizal Abbas Op.Cit, hlm.283
41

Syahrizal Abbas Op.Cit, hlm.284
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terutama di jalur luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat ini terdapat dalam
sejumlah bentuk penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase.
Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah
mufakat yang berujung damai dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini
terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial
Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah
satu asas peradilan perdata di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan
kuat dari berbagai pihak untuk memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan
arbitrase dalam penyelesaian sengketa.42
Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai,
mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda
maupun dalam sejumlah produk hukum Indonesia merdeka sampai hari ini.
Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting,
mengingat /Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat ). Dalam negara hukum
tindakan lembaga negara dan aparaturnegara harus memiliki landasan hukum,
karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat
dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian
sengketa dapat dilakukan oleh hakim ( aparatur negara ) di pengadilan atau pihak
lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.43
Pengaturan Mediasi Masa Kolonial Belanda
Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa melalui
upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan,
sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kolonial Belanda cendrung
memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat
mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan
intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda. Hukum adat adalah hukum yang
hidup ( living law ) dan keberadannya menyatu dengan masyarakat pribumi.

42

Stephen B. Green, dalam buku Syahrizal Abbas Op.Cit, hlm.285
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Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar dalam buku Syahrizal Abbas, Op.Cit,

hlm.287
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Pada masa Kolonial Belanda lembaga pengadilan diberikan kesempatan
untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan
hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti
perjanjijan,

jual

lainnya.44Hakim

beli,

sewa

diharapkan

menyewa,
mengambil

dan
peran

beberapa

aktivitas

bisnis

dalam

proses

maksimal

mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang baik berusaha maksimal
dengan memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan.
Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga
memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa
yang menjadi tugasnya.
Pada masa Kolonial Belanda penyelesaian sengketa pada proses damai
diatur dalam Pasal 130 HIR ( Het Herziene Indonesich Reglement, Staatblad 1941
: 44 ) atau Pasal 154 R.Bg ( Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927 :
27 ) atau Pasal 31 Rv ( Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1874 : 52.
Disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian
sebelum perkara mereka diputuskan. Ketentuan pasal ini adalah : 45
a. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang,
diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak
dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa.
c. Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diizinkan banding.
d. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai
juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.
Ketentuan dalam Pasal 130 HIR / 154 RBg menggambarkan bahwa
penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses
44
45

R. Tresna, Komentar HIR, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm 289
Syahrizal Abbas Op.cit, h. 287
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penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan
ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih
dahulu. Bila kedua belah pihak bersetuju menempuh jalur damai, maka hakim
harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga mereka
sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan
sengketa mereka. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta
perdamaian sehingga memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan itu.
Akta damai memiliki kekuatan hukum sama dengan vonnies hakim, sehingga ia
dapat dipaksakan kepada para pihak jika salah satu diantara mereka enggan
melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak tidak dibenarkan melakukan
banding terhadap akta perdamaian yang dibuat dari hasil mediasi. dalam sejarah
hukum, penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan “dading”.46
Pengaturan Mediasi Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang
Dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24
UUD 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan
masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan ( litigasi ).
Sistem Hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan
sengketa di luar jalur pengadilan ( nonlitigasi ). Green menyebutkan dua model
penyelesaian sengketa ini dengan metode sengketa dalam bentuk formal dan
informal.47 Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut
asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat ( 2
) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketetntuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan
telah diubah dengan ketentuan UU No.4 Tahun 2004 demikian telah diubah
46

Reno Soeharjo, dalam buku Syahrizal Abbas Op.Cit, hlm.288
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Syahrizal abbas. Op.Cit, hlm. 292
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kembali dengan diterbitkannya UU No.48 Tahun 2009 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang
kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya.
Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala
dalam praktik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya
tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama
peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota dan
tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini
telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (
acces to justice ) guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini berdampak
buruk pada penegakan hukum di Indonesia.48
Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia
sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di
lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, di mana
hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar
pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi atau fasilitasi
sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.49
Ketentuan hukum yang menegaskan mengenai mediasi terdapat dalam
Undang-Undang

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah ( PP ) No.54 Tahun 2000 tentang
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

48
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b. Model-Model Mediasi
Seorang Professor dalam ilmu hukum dan Direktur Disputes Resolution
Centre-Bond University, yang bernama Lawrence Boulle50, membagi mediasi
dalam beberapa jenis diantaranya
1. Settlement mediation, dekenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi
yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari
tuntutan kedua belah pihak yang bertikai.
2. Facilitative mediation, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis
kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk
menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan
menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak hak-hak legal mereka
secara kaku.
3. Transformative mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan
rekonsiliasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang
mendasari munculnya permasalahan dipihak yang bersengketa, dengan
pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui
pemberlakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari
pertikaian yang ada.
4. Evaluative mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi normative
merupakan model mediasi yang bertujuan

untuk mencari kesepakatan

berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah
yang diantisipasi oleh pengadilan.
Mediasi

Mediasi

Mediasi

Mediasi

Penyelesaian

Fasilitatif

Transformatif

Evaluatif

Juga

Mediasi

Mediasi

Mediasi terapi Mediasi

disebut

Kompromi

pemecahan

atau

masalah

rekonsiliasi

Mediasi

Tujuan

50

titik Menghindari

Menangani

nasihat

Menemukan

Allan J. Stitt, Mediation : A Pratical Guide, Routledge Cavendish, London, 2004,

hlm.2
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utama

tengah

posisi posisi,

para pihak

penyebab

kesepakatan

mencari

masalah untuk sesuai dengan

kepentingan

memperbaiki

yang

hubungan para pihak

mendasari

pihak

hak-hak

para

posisi
Mediator

Orang

yang Orang

yang Keahlian

Punya keahlian

dihormati

punya

dalam

dalam

keahlian

konseling dan dalam

masyarakat,

teknik mediasi

kerja

tidak

harus

substantive

social, tidak

kasus,
harus

pemahaman

punya keahlian

punya keahlian

penyebab

mediasi

mediasi

psikologis
konflik

Peran

Mencari

Melaksanakan

utama

komromi,

proses

mediator

jalan tengah

menjaga

menangani

komunikasi

masalah

para pihak

hubungan

Ciri lain

Teknik

terapi Memberikan

dan diagnose

dan nasihat

dan

penilaian

Peran mediator Campur

Pengambilan

Campur tangan

dalam

keputusan

mediator kuat

hal tangan

prosedur

mediator

ditunda sampai

sangat

lemah,

terbatas,

pihak

hubungan

perundingan

didorong

dapat diatasi

posisional

untuk

para masalah

kreatif

guna
memenuhi
kepentingan
secara adil
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Bidang

Sengketa

Sengketa

Sengketa

penerapan

dagang,

masyarakat,

suami

perburuhan,

keluarga,

orang tua dan kecelakaan,

kecelakaan

lingkungan

anak,

diskriminasi,

hidup,

hubungan

harta

kemitraan

berlanjut

perkawinan

Kekuatan

Sengketa
isteri, dagang,

Dipahami oleh Dapat

Dapat hasilkan Mirip

para

penyembuhan

proses

daripada

pengadilan

secara

sekedar

yang

maksimal

penyelesaian

mengutamakan

sengketa

hak para pihak

pihak, manfaatkan

tidak

sulit mufakat

dilakukan

Kelemahan Mengabaikan

Dapat makan Dapat

dengan

makan Tidak ajarkan

kepentingan

waktu,

perlu waktu

para pihak

keahlian

tanpa

ketrampilan

bernegosiasi

penyelesaian,

pada

kabur

dan inisiatif

dan

para

antara pihak

karena

batas konseling mediator aktif
dan mediasi

dan

direktif,

tidak

jelas

batas

antara

mediasi

dan

arbitrase.

4. Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi :
1. Proses mediasi bersifat informal, artinya tatacara dan pelaksanaan mediasi
tidak terikat pada ketentuan hukum formal proses beracara layaknya
pemeriksaan perkara pada pengadilan dikesampingkan seperti proses
pembuktian/pengajuan

alat-alat

bukti.

Yang

diutamakan

adalah

penyelesaian menurut selera para pihak yang berujung pasti pada
perdamaian asalkan tidak melanggar peraturan perundang undangan,
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ketertiban umum dan kesusilaan. Karena dalam mediasi tidak boleh ada
pihak yang merasa dirugikan.
2. Waktu

yang

dibutuhkan

untuk

menyelesaikan

sengketa

yang

menggunakan mediasi relatif singkat, karena didasari adanya antusiasme
para pihak yang ingin berdamai, waktu selama 40 hari tersebut akan lebih
efektif, sehingga apabila dapat diselesaikan sebelum 40 hari maka
mediator dapat mengajukan kesepakatan damai kepada hakim yang
memeriksa perkaranya agar dikukuhkan sebagai akta perdamaian yang
berkekuatan hukum tetap dan mediasi dapat berakhir. Berbeda dengan
proses pengadilan yang selalu terbuka upaya hukum.
3. Penyelesaian sengketa lingkungan didasarkan atas kesepakatan para pihak
Hanya dibutuhkan perundingan untuk mencapai kesepakatan sehingga
timbul perdamaian. Mediator hanya menengahi bukan mengintervensi
artinya, mediator memacu para pihak agar menemukan penyelesaian
damai. Para pihak yang menentukan, mediator menfasilitasi dan
menuangkan dalam butir butir perdamaian, mediator tidak boleh menekan
salah satu pihak dan seolah memenangkan pihak lainnya.
4. Biaya ringan dan murah
Murah tidaknya tergantung kesepakatan para pihak, artinya apabila
memilih mediator diluar hakim pengadilan maka akan ada biaya yang
dikeluarkan, atau memilih tempat penyelenggaraan akan ada biaya yang
dikeluarkan. Ini artinya murah dan ringannya biaya tergantung kemauan
para pihak. Sehingga sifat relatif dan karena prosesnya cepat dan tidak
berlarut, maka banyak biaya yang dapat ditekan.
5. Prosesnya bersifat tertutup dan rahasia, artinya agar adanya kenyamanan
untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan, juga bagi para pihak agar
sengketa yang terjadi diantara mereka tidak banyak diketahui oleh pihak
luar sehingga mengindari aib para pihak di masyarakat luas.
6. Kesepakatan bersifat mengakhiri perkara, artinya dengan adanya
kesepakatan perdamaian yang nantinya dikukuhkan menjadi akta
perdamaian sehingga memiliki kekuatan eksekutorial maka sengketa telah
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selesai dengan tuntas. Hal ini dikarenakan begitu menjadi akta perdamaian
maka klausula perdamaian yang terdapat dalam akta tidak dapat dirubah
lagi.
7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, ciri khas dari proses
penyelesaian perkara secara litigasi adalah proses pembuktian sesuai
dengan HIR dan RBg. Namun dalam mediasi para pihak dapat dan/atau
tidak perlu saling memperdebatkan alat bukti. Karena tujuan mediasi
adalah mempertemukan dua kepentingan dengan sikap kesukarelaan untuk
mencapai kesepakatan perdamaian.
8. Hasil mediasi bersifat win win solution, artinya tidak ada pihak yang
dirugikan, selalu ada manfaat dan keuntungan yang berimbang diantara
para pihak, hal ini dapat dicapai dengan adanya sikap kooperatif antara
para pihak sehingga para pihak akan merasa menang. Berbeda dengan
proses pengadilan win lose solution, ada pihak yang menang ada pihak
yang kalah, walaupun pada intinya kalah jadi abu menang jadi arang
(artinya walaupun menang dalam perkara, ada juga kerugian yang diderita,
yang dicari dalam suatu kemenangan adalah kepuasan manakala pihak
lawan dinyatakan kalah dan diajtuhi putusan, harga diri dan kehormatan).
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PERTEMUAN VI : TUTORIAL KETIGA

Discussion Task :
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediation in Penal
Matters (Mediasi Penal) : Sebuah Peluang Pasti atau Angan-Angan
Hukum Positif atau Ius Constitutum, adalah peraturan hukum yang berlaku
pada saat ini/sekarang di suatu Negara. Di Indonesia hukum positif adalah
peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengikat secara umum atau
khusus dan ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah melalui pengadilan
dalam Negara Indonesia. Pada tataran nasional maupun daerah, produk hukum
yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dibuat untuk menjamin ketertiban dan
kepastian serta memfungsikan hukum sebagai pilar penegak keadilan bagi
warganya. Dan sesungguhnya pula produk hokum ini merupakan hasil
rekonseptualisasi, reformasi dan restrukturisasi dalam merespon perkembangan
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penerapan hukum yang salah, membilangkan kekuasaan sebagai
kewenangan, membiaskan kewenangan menjadi kesewenang-wenangan dan
apabila batas-batas hak konstitusional dilanggar maka akan terjadi peradilan sesat
yang umumnya banyak menimpa rakyat kecil. Apakah sebenarnya rakyat kecil
memiliki kebutuhan hukum ? ataukah hanya keinginan untuk kepentingan hidup
jangka pendek, sehingga untuk kebutuhan jangka panjang harus ditentukan oleh
orang-orang yang tidak miskin dan yang mampu berfikir hebat? Kalau kita
mengamati beberapa kasus di media massa tentang praktek peradilan, masih
banyak ditemukan adanya penegakan hukum yang tidak berpihak pada rakyat
kecil seperti pada istilah “tumpul ke atas tajam ke bawah “ sehingga pada
muaranya menimbulkan persepsi bahwa praktek penegakan hukum yang
dilakukan para aparat penegak hukum sama sekali tidak mempertimbangkan
aspek kemanusiaan.
Salah satu contoh bukti bahwa aparat dalam praktek hukum dapat kita lihat
kasus Ny Minah (55) warga Desa Darma Kradenan Kecamatan Ajibarang
Banyumas Jawa Tengah adalah Nenek pencuri tiga biji bibit kakao di perkebunan
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PT. Rumpun Sari Antan. Dirinya dijerat pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Pencurian adalah pidana murni. Memang benar KUHP hanya mengatur tindak
pidana pencurian dalam dua kategori, yakni pencurian ringan dan pencurian biasa.
Pencurian biasa adalah nilai kerugiannya di atas Rp 250,-. Sedang pencurian
ringan di bawah Rp 250,-, nilai kerugiannya tersebut sudah tercantum secara
tegas dalam KUHP dan tidak dapat diganggu gugat. Namun nilai ekonomis dalam
kerugian pencurian saat itu sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian. KUHP
kita terakhir direvisi tahun 1960.
Contoh lain adalah kasus pencurian satu buah semangka oleh 2 warga
Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atas nama Basar dan Kholil
yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebuah semangka milik
tetangganya. Saat tertangkap semangka curian belum sempat dimakan, proses
hukum tetap dilanjutkan dan keduanya dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman
hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini tidak hanya mendapatkan kecaman dari
masyarakat, Kejaksaan Negeri Kediri turut bersuara dengan menganggap
kesalahan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan
meminta dilakukannya revisi. Kekhawatiran munculnya kasus-kasus serupa
memang sangat terbuka, mengingat Hukum Indonesia masih menganut paham
legalitas. Aparat penegak hukum akan menjerat pelaku pidana dengan pasal yang
masih dianggap sah, tanpa memandang aspek kemanusiaan yang ada. Namun
apakah kasus pencurian dengan barang curian bernilai kecil penyelesaiannya tidak
dapat dilakukan diluar pengadilan karena Hukum Indonesia memandang secara
sempit penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan.
Diskusikan : Dari uraian diatas, apakah Mediation In Penal Matters (mediasi
penal) dapat digunakan sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan?
PERTEMUAN KE VII. UJIAN TENGAH SEMESTER
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PERTEMUAN VIII : PERKULIAHAN KEEMPAT
MEDIASI (LANJUTAN)
MEDIATOR
1. Tipologi Mediator
a. Mediator yang otoritatif
Tipe mediator seperti ini umumnya bersifat otoriter, artinya seorang
mediator menguasai setiap jalannya proses mediasi dan setiap jalannya
proses mediasi dikendalikan secara penuh oleh mediator. Mediator seperti
ini sangat mampu menjalani komunikasi secara aktif antar pihak pihak
yang bersengketa yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui jalur
mediasi. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangatlah
kuat, sehingga terlihat jelas dalam proses mediasi para pihak terkesan
pasrah dan mengikuti alur dan cara jalannya penyelesaian sengketa yang
dipimpin oleh mediator tersebut.
b. Mediator Social network
Mediator seperti ini memiliki jarogan sosia yang kuat yang memiliki
hungnabngan kepentngan dengan para pihak yang terjalin dari hubungan
daninteraskis sosoial yantara

para pihak yang ingn menyelesaiakan

sengketa nya melalui proses mediasi, dan hubungan ini akan terasa efektif
karena mediator sendiri terlah merasa nyaman dengan adanya hubungan
ini dan pada akhirnya akan menyebabkan proses penyelesaian sengketa
melalui meadai akan terasa lebih mudah.
c. Mediator Independent
Tipe mediator ini sangat cocokuntuk menyelesaikan masalah ang terjadi
dalam hubungan mediasi yang telah terjadi dipengadilan. Karena sifatya
yang independent in makanya proses akan berasa lebih adil dan jujur yang
dikarenakan para pihak nya sendiri telah menyelesaiakan masalahnya
merasa adil dan tidak adanya keberpihakan dari mediator itu sendiri.
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2. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator
Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator adalah orangorang yang memiliki pekerjaan sebagai hakim (bukan pemeriksa perkara),
advokat atau akademisi, profesi bukan hukum yang oleh para pihak dianggap
menguasai atau berpengalaman dalam bidang pokok sengketa, hakim majelis
pemeriksa perkara.
Syarat-syarat untuk dapat menjadi mediator antara lain51 :
a. Cakap melakukan tindakan hukum.
b. Berumur paling rendah 30 tahun
c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang-bidang tertentu
yang sesuai dengan sengketa yang akan di mediasi
d. Tidak ada keberatan dari para pihak
e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan ataupun penengahan
f. Tidak memiliki hubungan keluaga ataupun sedarah dengan pihak-pihak yang
bersengketa
g. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
h. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap
kesepakatan para pihak
i. Tidak memiliki kepentingan terhadap perundingan maupun proses dan hasil
dari perundingan.
Selain itu ada juga persyaratan mengenai kemampuan teknis dalam
menyelesaikan sengketa atau dalam perundingan, antara lain :
a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
b. Kemampuan menunjukkan sifat empati.
c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah
pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur
serta mudah dipahami.
e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
51
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f. Disetujui oleh kedua belah pihak;
g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda

sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang
bersengketa;
h. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang
bersengketa;
i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain
terhadap kesepakatan para pihak.
3. Fungsi Mediator
Fuller dalam Leonard L. Riskin menyebutkan ada 7 (tujuh) fungsi
mediator, yaitu: 17 Sebagai katalisator (catalyst), sebagai pendidik (educator),
sebagai penerjemah (translator), sebagai narasumber (resource person), sebagai
penyandang berita jelek (bearer of bad news), sebagai agen relitas (agent of
reality) dan sebagai kambing hitang (scapegoaf).52
4. Kewenangan dan Tugas Mediator
Kewenangan yang dimiliki oleh mediator

dalam proses penyelesaian

sengketa antara para pihak, antara lain :
a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi..
Sementara itu, tugas seorang mediator adalah :
a. Melakukan diagnosis konflik dan mengidentifikasikan masalah serta
kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
b. Menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi.;
c. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi
pandangan yang mewakili semua pihak;
d. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak
dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional;

52
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e. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam
kepentingan yang saling menguntungkan.
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PERTEMUAN IX : TUTORIAL KEEMPAT
Study Task :
Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Pada
mulanya masalah lingkungan hidup adalah masalah yang timbul secara alami,
yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses
natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu
sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi saat ini masalah
lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang alami, karena
manusia menjadi faktor utama penyebab terjadinya masalah lingkungan.
Lingkungan hidup merupakan media timbal balik antara mahluk hidup
dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana manusia
terdapat di dalamnya. Menurut Otto Soemarwoto, sifat lingkungan hidup
ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masingmasing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi
antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur
lingkungan hidup. Keempat, faktor non material suhu, cahaya, dan kebisingan
(Otto Soemarwoto, 1997, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,
Cetakan Ketujuh, Djambatan, Jakarta, hal.53). Pada persoalan lingkungan saat ini,
seperti pemcemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangancadangan hutan, musnahnya berbagai jenis spesies hayati bahkan jenis-jenis
penyakit yang berkembang saat ini, diyakini merupakan gejala negatif yang secara
dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri.
Masalah lingkungan timbul sebagai akibat adanya ketidakseimbangan
diantara komponen-komponen lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan
semakin diperparah dengan lahirnya revolusi industri tatkala pencemaran berasal
dari pabrik-pabrik, pertanian dan transportasi di negara maju. Prof. Emil Salim
mengamati masalah lingkungan hidup kini tampil dalam dua hal utama yaitu :
1. Adanya perkembangan teknologi
2. Ledakan penduduk
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Peranan dunia secara global terhadap perkembangan asas-asas pengelolaan
lingkungan dan pembangunan sangat penting artinya bagi pengembangan hukum,
baik secara internasional maupun secara nasional. Setelah berlangsungnya
beberapa Konferensi dunia tentang lingkungan hidup seperti Konferensi
Stockholm tahun 1972 dan KTT Rio tahun 1992 memberikan pengaruh besar
kepada negara Indonesia dalam merumuskan produk perundangan di bidang
lingkungan hidup. Undang-Undang tersebut diawali dengan UU No.4 tahun 1982
tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH),
yang kemudian dikembangkan lagi menjadi UU No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Agar lebih menjamin kepastian hukum
dan lebih memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan
keseluruhan ekosistem, dilakukan pembaruan terhadap UU No. 23 tahun 1997
menjadi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup pasal 84 ayat (1) diatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
luar pengadilan yakni melalui metode ADR (Alternative Dispute Resolution),
dimana metode ini merupakan suatu tindakan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup yang dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
Dari uraian di atas, diskusikan dan buatlah dalam bentuk paper atas
pertanyaan dibawah ini:
1. Bagaimana penerapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dengan menggunakan metode ADR ( Alternative Despute
Resolution)?
2. Bagaimanakah efektifitas metode ADR (Alternative Dispute Resolution)
dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup?
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Problem Task :
Presisi Mediasi sebagai ADR VS Tipologi ADR lainnya
“Sering kita ketahui bahwa berdamai bagi para pihak yang sedang
berselisih bukanlah suatu pekerjaan mudah. Banyak faktor yang dapat
menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian. Ada cara yang dianggap
paling cocok untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perselisihan dan
sengketa yang timbul dalam lingkungan hukum privat. Dalam proses ini ada
tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian
yang lebih cepat, sederhana dan biaya lebih ringan”.
Untuk mendapatkan rumah tempat berlindung, seseorang dapat menyewa
rumah orang lain. Untuk itu diawali dengan membuat perjanjian sewa-menyewa
antara pihak pemilik rumah dengan pihak penyewa. Perjanjian ini dapat dibuat
secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya sewa-menyewa rumah itu
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat. Salah
satu ketentuan sewa-menyewa yang lazim dibuat adalah pihak penyewa dilarang
menyewakan ulang rumah sewa kepada pihak lain. Hal ini untuk mencegah
terjadinya kerugian pada pihak pemilik rumah disebabkan perbuatan tidak
bertanggung jawab pihak penyewa kedua, berupa perusakan rumah, penggunaan
rumah untuk praktek asusila, dan lain-lain. Tentunya, pemilik rumah berharap,
rumah yang disewakannya bermanfaat tanpa mendatangkan masalah dikemudian
hari. Pelanggaran atas hal tersebut memberi hak kepada pemilik rumah untuk
meminta kembali rumahnya dari pihak penyewa. Dengan kata lain pemilik rumah
sewa berhak untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah
dibuatnya bersama penyewa.
Setelah pembatalan perjanjian, pihak pemilik rumah berhak mendapatkan
kembali rumahnya tanpa harus mengembalikan biaya sewa. Akan tetapi hal ini
sering kali tidak diterima oleh pihak penyewa. Mereka menganggap
dihentikannya sewa, maka membuat mereka berhak untuk mendapatkan kembali
biaya sewa yang telah diserahkan kepada pemilik rumah, sebagaimana kasus
berikut ini.
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Di Villa Bintaro Regency Nomor 12A RT 1 RW2 Kelurahan Pondok
Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten,
penyewa rumah (selanjutnya disebut Penyewa 1) menyewakan kembali rumah
yang disewanya kepada pihak lain (selanjutnya disebut Penyewa 2) tanpa
sepengetahuan pemilik rumah. Hal ini membuat pemilik rumah merasa dirugikan,
karena dalam perjanjian tertulis yang disepakati, rumah yang disewa tersebut akan
dipakai sendiri oleh penyewa. Oleh karena itulah pemilik rumah sewa meminta
Penyewa 2 untuk mengosongkan rumah karena dianggap tidak berhak berada di
rumah itu.
Penyewa 2 yang merasa tidak bersalah, karena tidak mengetahui duduk
perkara permasalahan, tidak mau pergi dari rumah. Akhirnya setelah dijelaskan
duduk perkaranya, Penyewa 2 mau pergi dari rumah, jika uang sewa yang telah
diberikannya kepada Penyewa 1, dikembalikan lagi utuh oleh pemilik rumah.
Akan tetapi pemilik rumah tidak mau mengembalikan uang sewa, karena merasa
tidak pernah menerima uang itu dan menyatakan bahwa pihak yang harus
mempertanggungjawabkan hal tersebut adalah Penyewa 1. Penyewa 1 sendiri mau
mengembalikan biaya sewa Penyewa 2, jika pemilik rumah mengembalikan biaya
sewa yang telah diberikannya sebelumnya. Penyewa 1 merasa bahwa pembatalan
perjanjian sewa-menyewa secara sepihak oleh pemilik rumah, membuat pemilik
rumah wajib mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara mengembalikan
uang sewa dan menganggap perjanjian sewa itu tidak pernah ada.
Lakukan :
-

Bagaimana cara dan upaya penyelesaian permasalahan diatas?

-

Seven Jump Approach untuk membahas problem task diatas!
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PERTEMUAN X : PERKULIAHAN KELIMA
KONSILIASI
1. Konsiliasi dan Ruang Lingkupnya
Konsiliasi berasal dari bahasa inggris, yaitu “conciliation” yang berarti
“permufakatan” 53.
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai:
“Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai
persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu”
b. Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition
Sementara itu, dalam Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition,
konsiliasi diartikan sebagai:
“Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar
mencapai

kesepakatan

guna

menyelesaikan

sengketa

dengan

cara

kekeluargaan”.54
c. Oppenheim
Sedangkan menurut Oppenheim, Konsiliasi adalah:
“Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu
komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta
dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka
mencapai

suatu

kesepakatan).

Membuat

usulan-usulan

untuk

suatu

penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat”55
d. Gunawan Widjaja
Selanjutnya Gunawan Widjaja mengartikan konsiliasi sebagai berikut.
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2009, hlm.92
54

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum: Dictionary of Law, Comlete Edition,
Surabaya: Reality Publisher,2006, hlm.376
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Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang
melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut
sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara professional sudah
dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini
memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban
menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau
sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi,
bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi
para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun kosiliatornya memiliki hak dan
kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak
memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak
untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi
dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua
hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak
dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara
mereka.56
Konsiliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan (enquiry) dan
mediasi (mediation). Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui
konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat
diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih
formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa
tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi
konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan
berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut
komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan
kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.
Perbedaan diantaranya yaitu konsiliator memiliki peran intervensi yang
lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi pihak ketiga (konsiliator) secara
aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak
56

Gunawan Widjaja,
Persada, 2002, hlm.3
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menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk
memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan.
Sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan,
membujuk dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh
memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah (kecuali diminta oleh
para pihak). Jadi konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang
fakta-fakta dimana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi
resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen.
Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang
bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani
oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum.
Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan
kebijaksanaan

dan

kebiasaan,

memeriksa

kembali

memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.

prosedur

kerja,

57

Konsiliasi tidak hanya berkembang di beberapa Negara karena secara
internasional lembaga ini pun sering dipergunakan para pihak apabila terjadi
sengketa yang bersifat internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional.
Dalam penyelesaian sengketa internasional, istilah konsiliasi diartikan sebagai
suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan
apapun, dimana suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak-pihak, baik yang
bersifat tetap manapun ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada tahap
pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk
menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau
memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya, seperti bantuan yang
mereka minta.58
Istilah konsiliasi (conciliation) mempunyai arti yang luas dan sempit.
Pengertian luas konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu
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sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau
badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak.
Pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah
komite untuk membuat laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi
penyelesaian sengketa tersebut.59
Konsiliasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional
mengenai keadaan apapun dimana suatu Komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak,
baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa berada pada
pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk
menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau
memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya seperti bantuan yang
mereka pinta.
Perjanjian pertama untuk mengatur konsiliasi diadakan antara Swedia
dan Chili 1920. Tahun 1975 ditandai dengan dua perkembangan penting. Pertama
suatu

perjanjian

antara

Prancis

-

Swiss

mendefinisan

fungsi

komisi

konsiliasi p e r m a n e n yaitu “ tugas komisi konsiliasi permanen ialah untuk
menjelaskan masalah dalam sengketa, dengan mengumpulkan semua keterangnan
yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain,d a n b e r u s a h a
u n t u k membawa pihak-pihak pada persetujuan. Komisi ini, setelah mempelajari
kasus itu, dapat mendekatkan pada pihak-pihak batas penyelesaian yang
kelihatannya sesuai dan menetapkan batas waktu kapan mereka harus membuat
keputusan. Pada akhir pemeriksaannya komisi konsiliasi akan membuat suatu
laporan

yang

menyatakan

bahwa

pihak-pihak

harus

mencapai

persetujuan d a n jika perlu, batas persetujuan, atau bahwa terbukti tidak mungkin
untuk melakukan penyelesaian. Pemeriksaan komisi, kecuali jika pihak-pihak
tidak setuju, harus diakhiri dalam waktu enam bulan terhitung sejak hari
diserahkannya sengketa itu pada komisitersebut”. Periode antara tahun 1925 dan
Perang Dunia Kedua konsiliasi berkembang luas dan hampir dibuat 200 perjanjian
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J.G.Starke, An Introduction To International Law, saduran: F. Isjwara SH.
LL.M, Pengantar Hukum Internasional Edisi Keempat , (Bandung:Alumni), hlm. 253.
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pada tahun 1940. Sebagian 5 besar berdasarkan pada perjanjian antara Prancis –
Swiss tahun 1925.
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PERTEMUAN XI : TUTORIAL KELIMA
Problem Task
Petunjuk, diskusikan tugas pada wacana di bawah ini dengan menggunakan
seven jump approaches :
1. Baca wacana.
2. Identifikasi kata, istilah, konsep dan isu hukum yang sulit pada wacana.
3. Mencari prior knowledge.
4. Brain storming.
5. Memformulasikan learning gool.
6. Menjawab learning gool
7. Reporting.
Presisi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; Mediasi vs Konsiliasi
Perselisihan dan sengketa dapat timbul karena berbagai sebab. Perselisihan
dan sengketa dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan
ketidak adilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi maupun
politik. Bisa juga terjadi karena ketidak cocokan dalam berkomunikasi karena
perbedaan latar belakang budaya, tingkat strata sosial dan ekonomi. Dalam dunia
bisnis paling sering muncul perselisihan ataupun sengketa yang dikarenakan suatu
ketimpangan dalam persaingan, ketidak sepahaman dalam pengelolaan dan
kecurangan dalam menjalankan bisnis. Apabila perselisihan dan sengketa itu
timbul maka tidak menutup kemungkinan para pihak yang berselisih dan/atau
bersengketa ingin cepat cepat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Beberapa
lembaga yang ada sebagai bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa memiliki
kelebihan-kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa.
Diskusikan dan jelaskan argument
menggunakan mediasi atau

saudara mengenai ketepatan pilihan

konsiliasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian

sengketa bisnis?
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PERTEMUAN XII : PERKULIAHAN KEENAM
NEGOISASI
1. Pengertian Negosiasi
Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan
dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi
ini berasal dari bahasa inggris “negotiation” yang berarti perundingan. Adapun
orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan “negosiator”.
Beberapa pengertian negosiasi:
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi adalah Proses tawarmenawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna
mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi)
dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Juga diartikan penyelesaian
sengketa

secara

damai

melalui

perudingan

antara

pihak-pihak

yag

bersengketa.60
b. Kamus hukum mengartikan “Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan
jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai
kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual
maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai
melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih.61
c. Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang
dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki
berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.62
d. Gary Goodpaster seperti yang dikutip oleh Rahmadi Usman, negosiasi adalah
proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses
interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.63
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e. Diana Tribe negosiasi diartikan sebagai the interactive social process in which
people engage, when they aim to reach an agreement with another party (or
parties), on behalf of themselves or another.64
2.

Karakter Utama Negoisasi
Adapun karakteristik utama negosiasi adalah sebagai berikut:

a.

Senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi
atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok.

b.

Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang
terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi.

c.

Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar menawar
(bargain) maupun tukar menukar (barter).

d.

Hampir selalu berbentuk tatap muka, yang menggunakan bahasa lisan, gerak
tubuh maupun ekspresi wajah.

e.

Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang
belum terjadi dan kita inginkan terjadi.

f.

Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua
belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat
untuk tidak sepakat.

3. Prinsip-Prinsip Negoisasi
Adapun prinsip-prinsip negosiasi dalam penyelesaian sengketa alternatif
adalah sebagai berikut:
a. Trust (kepercayaan/amanah), verifikasi
b. Memisahkan pribadi dan masalah
c. Fokuskan pada substansi, common interest / compatible interest, bukan posisi
d. Kreatif mencari option.
e. Keterbukaan, kejujuran dan keadilan berdasar kriteria objektif
f. Jauhi dari sikap manipulatif
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4. Lingkup Sengketa Yang Diselesaikan Dengan Negoisasi
Negoisasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik,
dimana para pihak beriktikad baik untuk secara bersama memecahkan
persoalannya. Negoisasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin
dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk
mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik.
Negoisasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telh
dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% sengketa di bidang
bisnis tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaiannya tidak win-lose,
tetapi win-win. Karena itu pula, penyelesaian melalui cara ini memang dipandang
yang memuaskan para pihak. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk
masyarakat bisnis indonesia. Mayoritas pengusaha indonesia adalah pengusaha
kecil dan menengah. Pada umumnya mereka tidak terlalu memedulikan kontrak,
kurang begitu peduli terhadap bunyi klausala-klausala kontrak. Dalam benak
mereka, cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Mind set seperti ini
terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka
kurang peduli dengan apa yang ada pada klausal kontrak. Kalau ada sengketa,
mereka upayakan penyelesaiannya secara baik-baik, secara kekeluargaan.
5.

Kelebihan dan Kekurangan Negosiasi
Kelebihan dan kekurangan negosiasi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan negosiasi
 Tidak melibatkan orang lain.
 Bebas dalam menentukan kesepakatan.
 pihak dapat memantau sendiri proses penyelesaiannya.
 Menghindari perhatian publik.
 Win – Win solution.
 Dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa.
b. Kekurangan negosiasi
 Tidak menjamin fakta-fakta ditetapkan dengan objektif
 Tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu.
 Dapat gagal ketika salah satu pihak dalam posisi yang lemah
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6. Syarat-syarat menjadi seorang negoisator
Adapun syarat-syarat negosiator antara lain:
a.

Berkepribadian mantap dan penuh percaya diri.

b.

Tidak sombong.

c.

Bersikap simpatik, ramah dan sopan.

d.

Disiplin dan memiliki prinsip.

e.

Komunikatif .

f.

Wawasan dan pengetahuan yang luas.

g.

Cepat membaca situasi dan jeli menangkap peluang.

h.

Ulet, sabar dan tidak mudah putus asa.

i.

Akomodatif dan kompromis.

j.

Berpikir positif dan optimis.

k.

Dapat mengendalikan emosi.

l.

Berpikir jauh ke depan.

m. Memiliki selera humor.
Suskesnya sebuah negosiasi yang dilakukan setidaknya ada 4 petunjuk
yang harus dilakukan dalam suatu proses negosiasi, yaitu:
1.

Jangan mengusulkan sesuatu, yang jika hal itu diusulkan kepada kita,
kita sendiri tidak akan menerimanya.

2.

Dalam negosiasi tidak satupun pihak ingin dipaksa.

3.

Dalam negosiasi kita memerlukan kesabaran

4.

Kita tidak pernah tahu apa yang pihak lawan akan lakukan, atau bagaimana
kita menjawabnya. Tetap santai, lentur, optimistik dan percaya diri suatu
waktu akan ada titik temu.

Negosiasi dalam pandangan Roger Fisher, William L. Ury dan Bruce Patton65
dalam Getting To Yes : Negotiating Agreement Without Giving In. Negoisasi
adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat
keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
Keuntungan Negoisasi :
65
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a. Mengetahui pandanga pihak lawan;
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar piha lawan;
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama;
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh keduabelah pihak;
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum;
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Kelemahan Negoisasi :
a. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari keduabelah pihak;
b. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan;
c. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang;
d. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui
informasi yang dirahasiakan lawan;
e. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak;
f. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
Prasyarat negoisasi yang efektif
a. Kemauan (willingness) untuk menyelesaikan masalah dan bernegoisasi secara
sukarela;
b. Kesiapan (reparedness) melakukan negoisasi;
c. Kewenangan (authoritative) mengambil keputusan;
d. Keseimbangan kekuatan (equal 124riteria124g power) ada sebagai saling
ketergantungan;
e. Keterlibatan seluruh pihak (stakeholdereship) dukungan seluruh pihak terkait;
f. Holistic (comprehenship) pembahasan secara menyeluruh;
g. Masih ada komunikasi antara para pihak;
h. Masih ada rasa percaya dari para pihak
i.

Sengketa tidak terlalu pelik

j.

Tanpa prasangka dan segala komunikasiatau diskusi yang terjadi tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti.
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Tahapan Negoisasi menurut William Ury dkk, dibagi menjadi empat tahap yaitu :
Tahapan Persiapan :
a. Persiapan sebagai kunci keberhasialan;
b. Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan
penelitian;
c. Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan
lawan sama dengan kepentingan anda;
d. Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan
dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang
pihak lawan;
e. Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan;
f. Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama?
g. Menyiapkan agenda, 125riteria, ruangan dan konsumsi;
h. Menyiapkan tim dan strategi;
i. Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negitieted Agreement) alternative
lain atau harga dasar (Bottom Line)
Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi :
a. Bertukar Informasi;
b. Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan;
c. Mengajuakan tawaran awal.
Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar
a. Para pihak saling menyampaikan tawaranya, menjelaskan alasanya dan
membujuk pihak lain untuk menerimanya;
b. Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai
imbalanya;
c. Mencoba memahai pemikiran pihak lawan;
d. Mengidentifikasi kebutuhan bersama;
e. Mengembangkan dan mendiskusiakan opsi-opsi penyelesaian.
Tahapan Penutup
a. Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan 125riteria obyektif
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b. Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih
baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau
menyatakan tidak ada komitmen
Bahan Pustaka
1.

D.Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, CV Alfabeta, Bandung.

2.

Frans Hendra Winarta, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase
Nasional Indonesia & Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

3.

Gatot Supramono, 2008, Meyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum
Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

4.

Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta

5.

I Made Widnyana, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), IBLC,
Jakarta

6.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar
Pengadilan, Transmedia Pustaka, Jakarta.

7.

Joni Emirzon, 2000, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

8.

Rachmad Syafa’at, 2006, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa,
Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, Malang

9.

Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek,
Sinar Grafika, Jakarta.

10. ----------------------, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi
Perbankan, Mandar maju, Bandung.
11. Roger Fisher dkk, 1981, Getting to Yess : Negotiating Agreement Without
Giving In, Penguin Books.
12. Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
13. Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan
Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta
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PERTEMUAN XIII : TUTORIAL KEENAM
Study Task - Discussion Task (Negoisasi efektif dan efisien)
Negosiasi merupakan hal biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat
dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepantingan. Negoisasi dapat
direncanakan dan dapat tidak direncanakan, negoisasi yang direncanakan adalah
suatu bentuk negoisasi atas permasalahan yang timbul dari hubungan hukum
antara pra pihak dan telah dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan
dikemukakan pada saat dilaksanakan negoisasi tersebut. Karena direncanakan
maka dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan yang dikedepankan
adalah intensitas tatap muka, berhubungan secara visual dan komunikasi. Dari hal
tersebut maka dapat dikatakan setiap negosiasi itu memiliki teknik tersendiri bagi
para pihak yang ingin menyelesaiakan perselisihannya. Adanya teknik dalam
bernegosiasi ini dikarenakan setiap individu memiliki karakter dan kepribadian
serta cara pandang yang berbeda.
Pelajari dan teliti teknik-teknik negoisasi yang menurut saudara paling efektif dan
efisien dalam menyelesaikan perselisihan ataupun persengketaan antara para
pihak dan kemukakan proses dan langkah langkah dalam bernegosiasi secara
efektif dan efisien !
Diskusikan dalam kelompok dengan mencari contoh sengketa atau perselisihan
yang dapat diselesaikan dengan negosiasi buatlah alur penyelesaiannya!

PERTEMUAN XIV: UJIAN AKHIR SEMESTER
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1

LAMPIRAN I: SILABUS
SILABUS
Program Studi

: Ilmu Hukum

Nama Dosen :

Mata Kuliah (MK)

: Penyelesaian Sengketa Alternatif

1. Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., MKn

Kode MK

: NEM 6215

2. Kadek Agus Sudiarawan SH., MH.

Semester

: 6 (enam)

SKS

: 2 SKS

Standar Kompetensi

: -

Mahasiswa mampu memahami substansi kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Mahasiswa mampu untuk menganalisa berbagai masalah, kasus-kasus sehingga dapat menemukan solusi dan
pemecahan dengan menggunakan berbagai tipologi penyelesaian sengketa alternative yang tepat.

No

Kompetensi

Materi

Pengalaman

.

Dasar

Pokok

Belajar

1.

Alokasi

Penilaian

Indikator Pencapaian

Waktu

T

UK

US

√

√

√

TM

L

Sumber / Bahan /
Alat

Mahasiswa

Pengertian dan Sejarah

Mendengarkan dan

Mampu memahami

diharapkan

Alternatif

mendiskusikan

menjelaskan, dan

Ajar pertemuan

memahami Latar

Penyelesaian Sengketa

materi dalam

menguraikan (C2) dan

pertama,

perkuliahan pertama

mendiskusikan tentang

perkuliahan

tentang Arbitrase.

arbitrase.

pertama.

belakang sejarah
Arbitrase di Indonesia.
Sumber Hukum dan

(ADR)
Latar belakang sejarah
Arbitrase di Indonesia.
Sumber Hukum dan

Berdiskusi dalam

1

100

100

Lihat pada Buku

Landasan Umum ,

Landasan Umum

tutorial pada

Prinsip-prinsip umum.

Arbitrase.

Pertemuan kedua

Pengertian, Kelebihan

Prinsip-prinsip umum

dan kekurangan

Arbitrase

penyelesaian sengketa

Pengertian Arbitrase

. Jenis-jenis Klausula

Kelebihan dan

dan Perjanjian, serta

kekurangan

Kewenangan Absolut

penyelesaian sengketa

Arbitrase.

melalui Arbitrase
Jenis-jenis Arbitrase
Klausula dan
Perjanjian arbitrase
Kewenangan Absolut
Arbitrase

2.

√

√

√

Mahasiswa diharapkan

Prosedur Arbitrase

Mendengarkan dan

Mampu menjelaskan,

mampu memahami

Menurut Badan

mendiskusikan

dan menguraikan (C2)

Ajar pertemuan

dan menganalisis

Arbitrase Nasional

materi dalam

serta menerapkan (C3)

ketiga, perkuliahan

Prosedur Arbitrase

Indonesia (BANI)

perkuliahan kedua

Prosedur Arbitrase

kedua.

Menurut Badan

Proses Pemerikasaan

Berdiskusi dalam

Menurut Badan

Arbitrase Nasional

Arbitrase
Putusan Arbitrase

tutorial pada

Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI),
Proses Pemerikasaan

Pembatalan Putusan

Arbitrase, Putusan

Arbitrase

Pertemuan keempat

Indonesia (BANI)
Proses Pemerikasaan,
Putusan, Pembatalan

2

100

100

Lihat pada Buku

Arbitrase, Pembatalan

Pelaksanaan

Putusan Arbitrase,

Arbitrase

Putusan

Putusan serta
Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan Putusan

Arbitrase

Arbitrase

3

√

√

√

Mahasiswa diharapkan

Latar belakang

Mendengarkan dan

Mampu memahami

mampu

Pengertian

mendiskusikan

(C2) menguraikan dan

Ajar pertemuan

materi dalam

menerapkan (C3)

kelima, perkuliahan

perkuliahan ketiga

ruang lingkup mediasi

ketiga

mengetahui

dan memahami Latar

Dasar

belakang, Pengertian,

Model-Model Mediasi

Dasar

Asas-Asas

Hukum

menganalisis
Model

serta

Model-

Hukum

dan

Umum

dalam Proses Mediasi

Mediasi dan

Asas-Asas

100

100

Lihat pada Buku

tentang mediasi
Berdiskusi dan
mengerjakan tugas

Umum

task dalam tutorial

dalam Proses Mediasi

pada pertemuan
keenam

4

Mahasiswa diharapkan

Tipologi Mediator

Mendengarkan dan

Mampu menjelaskan, √

mampu

Orang Yang Berhak

mendiskusikan

dan menguraikan (C2)

Ajar pertemuan

Menjadi Mediator

materi dalam

serta

kedelapan,

perkuliahan keempat

(C3) Tipologi Mediator,

perkuliahan

tentang mediator.

Orang

keempat

Berdiskusi dalam

Menjadi

dan
Tipologi

memahami
menguraikan
Mediator,

Fungsi Mediator

Orang Yang Berhak

Kewenangan dan

Menjadi

Mediator,

Tugas Mediator

Fungsi

Mediator,

3

menerapkan

Yang

Berhak
Mediator,

√

√

100

100

Lihat pada Buku

Kewenangan

dan

Tugas Mediator

5

tutorial pada

Fungsi

Mediator,

pertemuan

Kewenangan dan Tugas

kesembilan

Mediator

√

√

√

Mahasiswa diharapkan

Konsiliasi

Mendengarkan dan

Mampu menjelaskan,

mampu memahami

Konsiliasi dan ruang

mendiskusikan

dan menguraikan (C2)

Ajar pertemuan

dan menguraikan

lingkupnya

materi dalam

serta memahami

kesepuluh,

perkuliahan kelima

Konsiliasi serta

perkuliahan kelima.

tentang konsiliasi.

konsiliasi dan ruang

Berdiskusi dalam

lingkupnya

tentang seluk beluk
Konsiliasi serta
konsiliasi dan ruang
lingkupnya

100

100

Lihat pada Buku

tutorial pada
pertemuan kesebelas

6

√

√

√

Mahasiswa diharapkan

Pengertian Negoisasi

Mendengarkan dan

Mampu menjelaskan,

mampu memahami

Karakter Utama

mendiskusikan

dan menguraikan (C2)

Ajar pertemuan

dan menguraikan

Negoisasi

materi dalam

serta memahami serta

keduabelas,

tentang Pengertian

Prinsip Negoisasi

perkuliahan keenam

menerapkan (C3)

perkuliahan

Negoisasi, Karakter

Lingkup Sengketa

tentang negoisasi.

Pengertian Negoisasi,

keenam.

Utama Negoisasi,

Yang Diselesaikan
Melalui Negoisasi

Berdiskusi dalam

Karakter Utama

Prinsip Negoisasi,

Kelebihan dan

tutorial pada

Negoisasi, Prinsip

Lingkup Sengketa
Yang Diselesaikan

Kekurangan Negoisasi

pertemuan

Melalui Negoisasi,

Syarat-syarat menjadi

ketigabelas

Negoisasi, Lingkup
Sengketa Yang

4

100

100

Lihat pada Buku

Kelebihan dan

negoisator

Diselesaikan Melalui

Kekurangan

Tahapan Negoisasi

Negoisasi, Kelebihan

Negoisasi, Syarat-

dan Kekurangan

syarat menjadi

Negoisasi, Syarat-syarat

negoisator, Tahapan

menjadi negoisator,

Negoisasi

Tahapan Negoisasi

5

LAMPIRAN II: SAP
Perkuliahan I: Arbitrase

1. MATA KULIAH

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2. KODE MATA KULIAH

BAK6208

3. WAKTU PERTEMUAN

2 x 100 menit = 200 menit

4. PERTEMUAN KE-

1 (kuliah pertama), 2 (Tutorial pertama)

5. INDIKATOR

Mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan (C2) dan

PENCAPAIAN

mendiskusikan memahami arbitrase

6. MATERI POKOK

Arbitrase

7. PENGALAMAN

Mendengarkan dan berdiskusi dalam tutorial.

BELAJAR

1.

Latar belakang sejarah Arbitrase di Indonesia.

2.

Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitrase.

3.

Prinsip-prinsip umum Arbitrase

4.

Pengertian Arbitrase

5.

Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

6.

Jenis-jenis Arbitrase

7.

Klausula dan Perjanjian arbitrase

8.

Kewenangan Absolut Arbitrase.

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN

(1)
Pembukaan

KEGIATAN

KEGIATAN DOSEN

MAHASISWA

(2)

(3)

MEDIA DAN
ALAT
PEMBELAJARAN
(4)

Menyampaikan silabus, SAP, Kontrak

Melihat,

Perangkat

Kuliah, Penilaian dan SOP Dosen.

mendengarkan

Pembelajaran: Block

Memberikan ulasan umum isi Block Book penjelasan, serta

Book, SAP, Silabus,

dan materi dasar-dasar ADR dan

Tugas Terstruktur,

mencatat

6

arbitrase.

Textbook, Bahan

Memfasilitasi pembentukan kelompok

Tayangan, Instrumen

untuk tutorial.

Hukum Nasional dan
Internasional.
Media Belajar: White
Board, LCD, audio.

Penyajian

Memberikan ulasan mengenai Pengertian

Melihat,

dan Sejarah Penyelesaian sengketa

mendengarkan

alternatif, Latar belakang sejarah Arbitrase

penjelasan,

di Indonesia. Sumber Hukum dan Landasan

mencatat, bertanya,

Umum , Prinsip-prinsip umum. Pengertian,

dan beriskusi.

Idem

Kelebihan dan kekurangan penyelesaian
sengketa . Jenis-jenis Klausula dan
Perjanjian, serta Kewenangan Absolut
Arbitrase.

Memotivasi untuk berdiskusi dalam
tutorial.
Menjelaskan tata cara pelaksanaan dan
penilaian dalam tutorial.
Penutup

Merangkum isi pokok bahasan,

Menyimak,

memberikan evaluasi, memberitahukan

mengajukan

tugas-tugas untuk tutorial, meresponsi

pertanyaan dan

tugas-tugas, dan mengapresiasi

pendapat,

pelaksanaan perkuliahan dan tutorial.

menjawab

Idem

pertanyaan
evaluasi.
Post Test

Ujian tertulis atau lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk
sikap

Referensi

1. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
2. Referensi lain yang terdapat pada bahan pustaka pokok bahasan arbitrase.
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Dosen : Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., MKn

Tanda tangan
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Perkuliahan II: Arbitrase (lanjutan).

1. MATA KULIAH

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2. KODE MATA KULIAH

BAK6208

3. WAKTU PERTEMUAN

2 x 100 menit = 200 menit

4. PERTEMUAN KE-

3 (kuliah kedua), 4 (Tutorial kedua)

5. INDIKATOR

Mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan (C2) dan

PENCAPAIAN

mendiskusikan memahami arbitrase, BANI dan arbitrase internasional

6. MATERI POKOK

Arbitrase Indonesia dan Internasional

7. PENGALAMAN

Mendengarkan dan berdiskusi dalam tutorial

BELAJAR

1.

Prosedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

2.

Proses Pemerikasaan Arbitrase

3.

Putusan Arbitrase

4.

Pembatalan Putusan Arbitrase

5.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN

(1)
Pembukaan

KEGIATAN

KEGIATAN DOSEN

MAHASISWA

(2)

MEDIA DAN
ALAT
PEMBELAJARAN

(3)

(4)

Mereview materi perkuliahan pertama.

Melihat,

Perangkat

Menjelaskan kompetensi dasar, indikator

mendengarkan

Pembelajaran: Block

capaian dan pengalaman belajar.

penjelasan, serta

Book, Textbook,

mencatat

Bahan Tayangan,
Instrumen Hukum
Nasional dan
Internasional.
Media Belajar: White
Board, LCD, audio.

Penyajian

Memberikan ulasan mengenai Prosedur

Melihat,

Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional

mendengarkan
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Idem

Indonesia (BANI), Proses Pemerikasaan

penjelasan,

Arbitrase, Putusan Arbitrase, Pembatalan

mencatat, bertanya,

Putusan Arbitrase, Pelaksanaan Putusan

dan beriskusi.

Arbitrase

Memotivasi untuk berdiskusi dalam
tutorial.
Mengingatkan tata cara pelaksanaan dan
penilaian dalam tutorial.
Penutup

Merangkum isi pokok bahasan,

Menyimak,

memberikan evaluasi, memberitahukan

mengajukan

tugas-tugas untuk tutorial, meresponsi

pertanyaan dan

tugas-tugas, dan mengapresiasi

pendapat,

pelaksanaan perkuliahan dan tutorial.

menjawab

Idem

pertanyaan
evaluasi.
Post Test

Ujian tertulis atau lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk
sikap

Referensi

1. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
2. Referensi lain yang terdapat pada Bahan Pustaka pokok bahasan Arbitrase (lanjutan).

Dosen : Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., MKn.

Tanda tangan
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Perkuliahan III: Mediasi

1. MATA KULIAH

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2. KODE MATA KULIAH

BAK6208

3. WAKTU PERTEMUAN

2 x 100 menit = 200 menit

4. PERTEMUAN KE-

5 (kuliah ketiga), 6 (Tutorial ketiga)

5. INDIKATOR

Mampu memahami (C2) dan menguraikan (C3) Latar belakang,

PENCAPAIAN

Pengertian, Dasar Hukum serta menganalisis Model-Model Mediasi dan AsasAsas Umum dalam Proses Mediasi

6. MATERI POKOK

Mediasi

7. PENGALAMAN

Mendengarkan dan berdiskusi dalam tutorial mengenai

BELAJAR

1. Latar belakang
2. Pengertian
3. Dasar Hukum dan Model-Model Mediasi
4. Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN

(1)
Pembukaan

KEGIATAN

KEGIATAN DOSEN

MAHASISWA

(2)

MEDIA DAN
ALAT
PEMBELAJARAN

(3)

(4)

Mereview materi perkuliahan kedua.

Melihat,

Perangkat

Menjelaskan kompetensi dasar, indikator

mendengarkan

Pembelajaran: Block

capaian dan pengalaman belajar.

penjelasan, serta

Book, Textbook,

mencatat

Bahan Tayangan,
Instrumen Hukum
Nasional dan
Internasional.
Media Belajar: White
Board, LCD, audio.

Penyajian

Memberikan ulasan mengenai Latar

Melihat,

belakang, Pengertian, Dasar Hukum serta

mendengarkan
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Idem

menganalisis Model-Model Mediasi dan

penjelasan,

Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi

mencatat, bertanya,

Memotivasi untuk berdiskusi dalam

dan beriskusi.

tutorial.
Mengingatkan tata cara pelaksanaan dan
penilaian dalam tutorial.
Penutup

Merangkum isi pokok bahasan,

Menyimak,

memberikan evaluasi, memberitahukan

mengajukan

tugas-tugas untuk tutorial, meresponsi

pertanyaan dan

tugas-tugas, dan mengapresiasi

pendapat,

pelaksanaan perkuliahan dan tutorial.

menjawab

Memberikan perkiraan soal-soal UTS

pertanyaan

Idem

evaluasi.
Post Test

Ujian tertulis atau lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk
sikap

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
2. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
3. Referensi lain yang terdapat pada Bahan Pustaka pokok bahasan Mediasi
Dosen : Kadek Agus Sudiarawan SH., MH.

Tanda tangan
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Perkuliahan IV: Mediasi (lanjutan)

1. MATA KULIAH

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2. KODE MATA KULIAH

BAK6208

3. WAKTU PERTEMUAN

2 x 100 menit = 200 menit

4. PERTEMUAN KE-

8 (kuliah keempat), 9 (Tutorial keempat)

5. INDIKATOR

Mampu menjelaskan, dan menguraikan (C2) serta menerapkan (C3)

PENCAPAIAN

memahami dan menguraikan Tipologi Mediator, Orang Yang Berhak
Menjadi Mediator, Fungsi Mediator, Kewenangan dan Tugas Mediator

6. MATERI POKOK

Mediator

7. PENGALAMAN

Mendengarkan dan berdiskusi dalam tutorial mengenai

BELAJAR

1. Tipologi Mediator
2. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator
3. Fungsi Mediator
4. Kewenangan dan Tugas Mediator

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN

KEGIATAN

KEGIATAN DOSEN

MAHASISWA

MEDIA DAN
ALAT
PEMBELAJARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembukaan

Mereview materi perkuliahan ketiga dan

Melihat,

Perangkat

jawaban atas soal UTS.

mendengarkan

Pembelajaran: Block

Menjelaskan kompetensi dasar, indikator

penjelasan, serta

Book, Textbook,

capaian dan pengalaman belajar.

mencatat

Bahan Tayangan,
Instrumen Hukum
Nasional dan
Internasional.
Media Belajar: White
Board, LCD, audio.

Penyajian

Memberikan ulasan mengenai:

Melihat,

Tipologi Mediator, Orang Yang Berhak

mendengarkan
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Idem

Menjadi Mediator, Fungsi Mediator,

penjelasan,

Kewenangan dan Tugas Mediator

mencatat, bertanya,

Memotivasi untuk berdiskusi dalam

dan beriskusi.

tutorial.
Mengingatkan tata cara pelaksanaan dan
penilaian dalam tutorial.
Penutup

Merangkum isi pokok bahasan,

Menyimak,

memberikan evaluasi, memberitahukan

mengajukan

tugas-tugas untuk tutorial, meresponsi

pertanyaan dan

tugas-tugas, dan mengapresiasi

pendapat,

pelaksanaan perkuliahan dan tutorial.

menjawab

Idem

pertanyaan
evaluasi.
Post Test

Ujian tertulis atau lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk
sikap

Referensi

1. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
2. Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. Referensi lain yang terdapat pada Bahan Pustaka pokok bahasan Mediator.

Dosen : Kadek Agus Sudiarawan SH., MH.

Tanda tangan
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Perkuliahan V: Konsiliasi

1. MATA KULIAH

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2. KODE MATA KULIAH

BAK6208

3. WAKTU PERTEMUAN

2 x 100 menit = 200 menit

4. PERTEMUAN KE-

10 (kuliah kelima), 11 (Tutorial kelima)

5. INDIKATOR

Mampu menjelaskan, dan menguraikan (C2) serta menerapkan (C3)

PENCAPAIAN

memahami dan menguraikan tentang seluk beluk Konsiliasi serta
konsiliasi dan ruang lingkupnya

6. MATERI POKOK

Konsiliasi

7. PENGALAMAN

Mendengarkan dan berdiskusi dalam tutorial mengenai

BELAJAR

1. Konsiliasi
2. Konsiliasi dan ruang lingkupnya

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN

(1)
Pembukaan

KEGIATAN

KEGIATAN DOSEN

MAHASISWA

(2)

MEDIA DAN
ALAT
PEMBELAJARAN

(3)

(4)

Mereview materi perkuliahan keempat

Melihat,

Perangkat

Menjelaskan kompetensi dasar, indikator

mendengarkan

Pembelajaran: Block

capaian dan pengalaman belajar.

penjelasan, serta

Book, Textbook,

mencatat

Bahan Tayangan,
Instrumen Hukum
Nasional dan
Internasional.
Media Belajar: White
Board, LCD, audio.

Penyajian

Memberikan ulasan mengenai:

Melihat,

Konsiliasi serta konsiliasi dan ruang

mendengarkan

lingkupnya Memotivasi untuk berdiskusi

penjelasan,
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Idem

dalam tutorial.

mencatat, bertanya,

Mengingatkan tata cara pelaksanaan dan

dan beriskusi.

penilaian dalam tutorial.
Penutup

Merangkum isi pokok bahasan,

Menyimak,

memberikan evaluasi, memberitahukan

mengajukan

tugas-tugas untuk tutorial, meresponsi

pertanyaan dan

tugas-tugas, dan mengapresiasi

pendapat,

pelaksanaan perkuliahan dan tutorial.

menjawab

Idem

pertanyaan
evaluasi.
Post Test

Ujian tertulis atau lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk
sikap

Referensi

1. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
2. Referensi lain yang terdapat pada Bahan Pustaka pokok bahasan Konsiliasi.

Dosen : Kadek Agus Sudiarawan SH., MH.

Tanda tangan
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Perkuliahan VI: Negoisasi

1. MATA KULIAH

Penyelesaian Sengketa Alternatif

2. KODE MATA KULIAH

BAK6208

3. WAKTU PERTEMUAN

2 x 100 menit = 200 menit

4. PERTEMUAN KE-

12 (kuliah kelima), 13 (Tutorial kelima)

5. INDIKATOR

Mampu menjelaskan, dan menguraikan (C2) serta menerapkan (C3)

PENCAPAIAN

memahami dan menguraikan tentang Pengertian Negoisasi, Karakter Utama
Negoisasi, Prinsip Negoisasi, Lingkup Sengketa Yang Diselesaikan Melalui
Negoisasi, Kelebihan dan Kekurangan Negoisasi, Syarat-syarat menjadi
negoisator, Tahapan Negoisasi

6. MATERI POKOK

Negoisasi

7. PENGALAMAN

Mendengarkan dan berdiskusi dalam tutorial mengenai

BELAJAR

1. Pengertian Negoisasi
2. Karakter Utama Negoisasi
3. Prinsip Negoisasi
4. Lingkup Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Negoisasi
5. Kelebihan dan Kekurangan Negoisasi
6. Syarat-syarat menjadi negoisator
7. Tahapan Negoisasi

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN

(1)
Pembukaan

KEGIATAN

KEGIATAN DOSEN

MAHASISWA

(2)

(3)

MEDIA DAN
ALAT
PEMBELAJARAN
(4)

Mereview materi perkuliahan kelima

Melihat,

Perangkat

Menjelaskan kompetensi dasar, indikator

mendengarkan

Pembelajaran: Block

capaian dan pengalaman belajar.

penjelasan, serta

Book, Textbook,

mencatat

Bahan Tayangan,
Instrumen Hukum
Nasional dan
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Internasional.
Media Belajar: White
Board, LCD, audio.
Penyajian

Memberikan ulasan mengenai:

Melihat,

Pengertian Negoisasi, Karakter Utama

mendengarkan

Negoisasi, Prinsip Negoisasi, Lingkup

penjelasan,

Sengketa Yang Diselesaikan Melalui

mencatat, bertanya,

Negoisasi, Kelebihan dan Kekurangan

Idem

dan beriskusi.

Negoisasi, Syarat-syarat menjadi negoisator,
Tahapan Negoisasi

Memotivasi untuk berdiskusi dalam
tutorial.
Mengingatkan tata cara pelaksanaan dan
penilaian dalam tutorial.
Penutup

Merangkum isi pokok bahasan,

Menyimak,

memberikan evaluasi, memberitahukan

mengajukan

tugas-tugas untuk tutorial, meresponsi

pertanyaan dan

tugas-tugas, dan mengapresiasi

pendapat,

pelaksanaan perkuliahan dan tutorial.

menjawab

Memberikan perkiraan soal UAS

pertanyaan

Idem

evaluasi.
Post Test

Ujian tertulis atau lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk
sikap

Referensi

1. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
2. Referensi lain yang terdapat pada Bahan Pustaka pokok bahasan Negoisasi.

Dosen : Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H., MKn.

Tanda tangan
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LAMPIRAN III: KONTRAK PERKULIAHAN
KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah

: Penyelesaian Sengketa Alternatif

Kode Mata Kuliah

: BAK6208

Pengajar

: Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., MKn. Putu Rasmadi

Arsa Putra SH.,MH, Kadek Agus Sudiarawan SH., MH.
Semester

: 6

Hari Pertemuan

:-

Tempat Pertemuan

: Denpasar

Manfaat Mata Kuliah
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat memberi manfaat baik
secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis mata kuliah ini bermanfaat untuk
memperdalam pengetahuan di bidang penyelesaian sengketa, ketepatan pemilihan
tipologi dalam penyelesaian perselisihan ataupun persengketaan dan juga pada
akhirnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu hukum pada khususnya. Secara
praktis mata kuliah ini bermanfaat sebagai dasar untuk menggeluti profesi dalam
upaya penyelesaian sengketa untuk menunjukkan jalan hukum dan menelusuri jalurjalur hukum yang tepat bagi para pihak yang bersengketa.
Diskripsi Perkuliahan
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif merupakan mata wajib program
kekhususan peradilan (wajib PK I). Mata kuliah ini pada hahekatnya memberikan
pendalaman tentang suatu konsep pemecahan permasalahan ataupun sengketa hukum
dalam praktek pelaksanaannya. Mata kuliah ini memperkenalkan suatu sistem
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penyelesaian permasalahan ataupun sengketa hukum yang efisien, efektif dan cepat,
sehingga dapat memecahkan permasalahan ataupun sengketa hukum dalam berbagai
dimensi, untuk menghadapi perkembangan liberalisasi di berbagai bidang dengan
dimunculkannya lembaga-lembaga yang dapat diterima yang memiliki kemampuan
untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tepat.
Mata kuliah ini memaparkan permasalahan dan sengketa hukum yang kerap
kali terjadi, kemudian dipaparkan bentuk dan cara penyelesaian menurut hukum yang
dapat diterapkan di Indonesia. Ada 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yang
dilakukan yaitu melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa yang
dilakukan melalui jalur luar pengadilan. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui
jalur pengadilan memakan waktu dan proses penyelesaian yang lama disamping
memungkinkan terjadinya penumpukan perkara, biaya yang dikeluarkan relatif besar.
Adanya hambatan dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa hukum
inilah diperkenalkan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.
Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah penyelesaian sengketa diluar
pengadilan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem hukum Indonesia menurut UndangUndang No 30 Tahun 1999 dikenal beberapa tipologi yaitu Arbitrase, Mediasi,
Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli. Diperkenalkannya jenis-jenis
penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti tersebut diatas kepada mahasiswa
sehingga mahasiswa benar-benar memahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan
berdasarkan atas hukum dan bukan bersifat main hakim sendiri.
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar kompetensi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan memahami
substansi kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif serta mampu untuk menganalisa
berbagai

masalah,

kasus-kasus,

sengketa-sengketa

yang

berkaitan

dengan

Penyelesaian Sengketa Alternatif dan tipologi yang tepat untuk menyelesaikan
sengketa tersebut
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Organisasi Materi
Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan,
yang dapat digambarkan secara sistematis, sebagai berikut :
1. Pertemuan I : Perkuliahan 1 (lecture)
a. Kontrak Perkuliahan.
b. Pengertian dan Sejarah Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
c. Latar belakang sejarah Arbitrase di Indonesia.
d. Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitraser.
e. Prinsip-prinsip umum Arbitrase
f. Pengertian Arbitrase
g. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase
h. Jenis-jenis Arbitrase
i. Klausula dan Perjanjian arbitrase
j. Kewenangan Absolut Arbitrase
2. Pertemuan III : Perkuliahan 2 ( lecture)
a. Prosedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b. Proses Pemerikasaan Arbitrase
c. Putusan Arbitrase
d. Pembatalan Putusan Arbitrase
e. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
3. Pertemuan V : Perkuliahan 3 ( lecture )
a. Latar belakang
b. Pengertian
c. Dasar Hukum dan Model-Model Mediasi
d. Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi
4. Pertemuan VIII : Perkuliahan 4 ( lecture)
a. Tipologi Mediator
b. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator
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c. Fungsi Mediator
Strategi Perkuliahan dan Tutorial
d. Kewenangan dan Tugas Mediator
5. Pertemuan X : Perkuliahan 5 ( lecture)
a. Konsiliasi
b. Konsiliasi dan ruang lingkupnya
6. Pertemuan XII : Perkuliahan 6 ( lecture )
a. Pengertian Negoisasi
b. Karakter Utama Negoisasi
c. Prinsip Negoisasi
d. Lingkup Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Negoisasi
e. Kelebihan dan Kekurangan Negoisasi
f. Syarat-syarat menjadi negoisator
g. Tahapan Negoisasi

Strategi Perkuliahan.
Dalam perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute
Resolution) ini akan dibahas pokok-pokok bahasan yang akan disajikan dengan
menggunakan alat bantu seperti : papan tulis, OHP atau LCD to support power point
presentation serta menyiapkan bahan-bahan bacaan tertentu.
Apabila dipandang sulit untuk menemukan bahan – bahan bacaan tersebut
maka perlu disiapkan seperti : Buku Ajar dan Block Book dari materi kuliah yang
bersangkutan. Mahasiswa diwajibkan mempunyai Buku Ajar dan Block Book mata
kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif sebelum perkuliahan dimulai dan sudah
mempersiapkan materi sebelumnya sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat
terlaksana dengan baik dan lancer (self study).

22

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa wajib sudah mengetahui atau mencari
bahan (materi) serta memahami materi dari masing – masing pokok bahasan yang
akan dikuliahkan ataupun yang akan didiskusikan sesuai dengan apa yang telah
diarahkan (guidance). Dan tehnik perkuliahan yaitu dalam bentuk : pemaparan
materi, tanya jawab dan diskusi (model pembelajaran dua arah).
Strategi Tutorial.
Mahasiswa mengerjakan tugas – tugas ( PR ) berupa Discussion Task, Study Task dan
Problem Task. Sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas dengan
cara presentasi.
Dalam 6 ( enam ) kali pertemuan tutorial di kelas mahasiswa diwajibkan:
Menyerahkan karya tulis berupa paper atau tugas lainnya (paper kelompok atau
individu) sesuai dengan topik yang diberikan dan kemudian mahasiswa memilih atau
diberikan salah satu topik yang ada dalam mata kuliah yang bersangkutan.
Mempresentasikan paper atau tugas yang telah diberikan oleh Tutor.
Memposisikan diri dalam peran masing – masing dalam diskusi, apakah sebaga
pemandu (moderator / discussion leader), notulis (note keeper) atau anggota dan
peserta.

Bahan Bacaan Perkuliahan

Peraturan Perundang-undangan (Bahan Bacaan Primer) digunakan sebagai referensi
dalam perkuliahan, yaitu:
1.

Republik Indonesia, 2005, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

2.

Republik Indonesia, Het Herzeine Indonesisch Reglement, HIR, Staatsblaad
1941 Nomor 44
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3.

Republik Indonesia, Recht Reglement vor Buitengewesten, RBg, Staatsblaad
1927 Nomor 227

4.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

5.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

6.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup Di Luar Pengadilan

7.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

8.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Mediasi

9.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008

10. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang
Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 10/1/2008
Buku dan Literatur (Bahan Bacaan Sekunder), yaitu:
1.

Cicut Sutiarso, 2011, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,
Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.

2.

Catur Irianto, 2007, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian
Bisnis, Inti Media Pustaka, Jakarta.

3.

D.Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, CV Alfabeta, Bandung.

4.

Frans Hendra Winarta, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional
Indonesia & Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
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5.

Gatot Supramono, 2008, Meyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum
Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

6.

Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta

7.

I Made Widnyana, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), IBLC,
Jakarta

8.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar
Pengadilan, Transmedia Pustaka, Jakarta.

9.

Joni Emirzon, 2000, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

10.

M. Yahya Harahap, 2006, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta

11.

Rachmad Syafa’at, 2006, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Agritek
Yayasan Pembangunan Nasional, Malang

12.

Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek,
Sinar Grafika, Jakarta.

13.

----------------------, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi
Perbankan, Mandar maju, Bandung.

14.

Roger Fisher dkk, 1981, Getting to Yess : Negotiating Agreement Without
Giving In, Penguin Books.

15.

Sulaiman Batubara dkk, 2013Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa
Investasi Asing, Raih Asa Sukses, Depok.

16.

Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

17.

Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan
Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta

18.

Ugo dkk, 2012, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Sinar Grafika, Jakarta.
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Tugas
Pada saat menempuh mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif
(Alternative Dispute Resolution) ini, mahasiswa diwajibkan untuk membahas,
mengerjakan, mempersiapkan tugas-tugas baik yang diberikan dan dibuat secara
mandiri maupun tugas-tugas yang diberikan dan dibuat secara kelompok. Tugas-tugas
ini nantinya akan dikumpul dan untuk tugas yang dibuat secara kelompok akan
dipresentasikan.
Kriteria Penilaian dan Tata Tertib
Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan criteria sebagai berikut :
Skala Nilai
Huruf

Angka

A

4

B

Penguasaan

Keterangan dengan skala nilai

Kompetisi

0-10

0-100

Sangat baik

8,0-10,0

80-100

3

Baik

7,0-7,9

70-79

C

2

Cukup

5,5-6,4

55-64

D

1

Sangat kurang

5,0-5,4

50-54

E

0

Gagal

0,0-4,9

0-49

Dimana rumus yang dipaai dalam menentukan nilai akhir adalah :

( UTS + Tugas-Tugas ) + 2 (UAS)
2
_______________________________
3
Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut :
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Ujian Tengah Semester

30 %

Ujian Akhir Semester

40 %

Tugas-Tugas

20 %

Keaktifan di kelas

10 %

Tata tertib :
1)

Tata tertib perkuliahan sesuai dengan Pedoman Etika Dosen, Pegawai
(Administrasi) dan Mahasiswa yang ditetapkan dalam Buku Pedoman
Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, Bab VII, poin 4
huruf c.

2)

Batas toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Apabila dosen dan mahasiswa
terlambat daripada batas toleransi, maka akan dikenakan sanksi, kecuali ada
pemberitahuan atas keterlambatan tersebut.

3)

Sanksi terhadap Dosen yang melanggar batas toleransi yakni memberikan
tambahan nilai 0,5 terhadap nilai UAS untuk setiap keterlambatan kepada setiap
mahasiswa yang hadir.

4)

Sanksi terhadap Mahasiswa yang melanggar batas toleransi diberikan tugas
tambahan oleh dosen, tetapi dinyatakan hadir.

5)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) tersebut di atas tidak
berlaku apabila terdapat informasi terlebih dahulu tentang keterlambatan
tersebut.

Kontrak perkuliahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal:
Koordinator Kelas,

Dosen Penanggung Jawab,

NIM.

Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., MKn.
NIP. 19821028 200912 1 006
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Mengetahui
Sekretaris Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., MKn.
NIP. 19821028 200912 1 006
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