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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai 

tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Di tengah tumbuh dan 

berkembangnya animo masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tidak 

sedikit yang mengalami persoalan-persoalan sengketa atau konflik baik itu 

disengaja atau tidak, baik itu besar atau kecil yang timbul di masyarakat, baik itu 

hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang satu dengan individu 

atau badan hukum yang lain. Dengan adanya hlm tersebut, menimbulkan suatu 

kebutuhan tersendiri bagi masyarakat akan adanya suatu sistem penyelesaian 

sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing 

pihak terpenuhi.  

Amandemen Kempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pada Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum” Dalam kaitannya dengan sistem 

penyelesaian sengketa, di Indonesia sendiri pada dasarnya penyelesaian suatu 

sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu penyelesaian sengketa 

melalui proses Litigasi dan proses Non Litigasi. Proses Litigasi adalah 

penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.  
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Proses Litigasi merupakan proses hukum yang menghasilkan kesepakatan 

yang bersifat “adversarial” yang belum mampu memenuhi kepentingan bersama 

diantara pihak, yang justru akan menimbulkan masalah baru, dan dari masalah 

baru tersebut akan ditemui berbagai upaya hukum apabila di dalam proses 

peradilannya terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum yang 

dapat dilakukan yaitu terdiri dari upaya hukum biasa seperti, banding, kasasi dan 

verzet, dan ada pula upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Maka 

dari adanya upaya-upaya hukum di atas yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak 

di dalam proses peradilan di Pengadilan, penyelesaian sengketanya pun akan 

berlarut-larut, memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit pula. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi yaitu 

menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.  

Proses non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif, 

yang terdiri dari mediasi, negosiasi dan arbitrase. Melalui proses di luar 

pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, yaitu 

menganut prinsip sama-sama menguntungkan. Dalam era globalisasi sekarang ini, 

ciri perekonomian yang paling menonjol adalah “serba cepat” yang mendorong 

manusia memasuki apa yang dimaksud: Free Market, dan Free Competition. 

Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak 

mungkin dihindari terjadinya perselisihan atau konflik yang menuntut 

penyelesaian yang cepat pula. 

Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer 

adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa latin) yang 
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berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Sebagai 

ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang 

dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan 

internasional. 

Dalam dua dekade terakhir penggunaan lembaga arbitrase dalam 

menyelesaikan sengketa dagang diseluruh dunia mengalami peningkatan yang 

luar biasa. Alasan utama dalam peningkatan tersebut, adalah semakin 

bertambahnya transaksi perdagangan lintas negara. Menurut pandangan para 

pengusaha, salah satu keunggulan yang cukup diperhitungkan untuk 

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah 

sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase tersebut. Dalam konteks 

perkembangan arbritase di Indonesia sendiri, di dalam penyelesaian kontak-

kontrak bisnis di kenal badan arbitrase institusionsl ysng dikenal dengan nama 

Badan Arbritase Nasional Indonesia atau BANI. Namun di tengah-tengah 

Tingginya eksistensi BANI di Indonesia, Lembaga Arbritase di Indonesia. Tidak 

terlepas dari masalah-masalah yang di hadapi di Internal lembaga Penyelesaian 

sengketa non litigasi tersebut. Salah satu masalah  yang di hadapi ialah terjadinya 

dualisme kepengurusan pada BANI yang menyebabkan terjadinya dualisme 

lembaga arbritase tersebut.  
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Dualisme ini memunculkan dua nama BANI yang sama. Namun agar 

mudah membedakannya, publik menyebut, kubu pertama, BANI versi Mampang 

karena berkantor di Mampang, Jakarta Selatan. Kubu kedua, BANI versi 

Sovereign karena berkantor di Gedung Sovereign, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta 

Selatan. Munculnya dualisme BANI berimbas pada pihak-pihak yang ingin 

menyelesaikan sengketanya di BANI.  Hal ini mengancam Kepastian Hukum dan 

Perlindungan Hukum terhadap para pencari keadilan yang ingin menyelesaikan 

sengketanya pada BANI. Dan juga dapat berimbas pada tercorengnya dunia bisnis 

dan ekonomi Di Indonesia di mata Internasional karena tidak adanya kepastian 

hukum dan perlindungan hukum pada lembaga penyelesaian sengketa alternatif 

atau arbritase di Indonesia. Di mana arbritase merupakan pilihan hukum bagi para 

pihak yang terlibat di dalam kontrak-kontrak Internasional sehingga apabila 

lembaga arbritase di Indonesia tidak mencerminkan Kepastian Hukum dan 

Perlindungan Hukum maka dapat mengurangi kepercayaan dunia bisnis 

Internasional terhadap Kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.  

Salah satu contoh kasus implikasi akibat terjadinya dualisme di dalam 

BANI ialah.  terlihat dari adanya dua putusan yang berbeda yang dikeluarkan 

BANI Sovereign maupun BANI Mampang dalam waktu yang hampir bersamaan. 

Putusan itu terkait sengketa yang melibatkan PT Maybank Indonesia Tbk dan PT 

Reliance Capital Management atas perjanjian transaksi jual beli saham PT 

Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF). Di mana BANI Sovereign alias 

BANI baru memenangkan Reliance Capital Management dalam sengketa tersebut 

sedangkan BANI Mampang memenangkan PT Maybank Indonesia di mana hlm 
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ini tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas 

keberdaan BANI di Indonesia oleh karena di dasari hal tersebut maka penelitian 

ini di lakukan dengan judul “Studi Kasus Dualisme BANI (Analisa Putusan No 

232/K/Tun/2018  )” 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus 

diselesaikan oleh penulis dalam penelitiannya. Adanya rumusan masalah maka 

akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak 

mengarah pada hlm-hlm diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Kedudukan  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa Non litigasi ? 

2. Mengapa Bani Mampang di akui dan Bani Soverign tidak diakui sesuai 

dengan  Putusan No 232/K/Tun/2018 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Kedudukan  Arbritrase di dalam kelembagaan yudikatif 

di Indonesia  

2. Untuk Mengetahui Mengapa Bani Mampang di akui dan Bani Soverign 

tidak diakui sesuai dengan  Putusan No 232/K/Tun/2018    

 

 



 

6 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat 

di bidang akademis sehingga pengetahuan tentang Lembaga Penyelesaian 

Sengketa Alternatf khususnya Terkait dengan Arbritase menjadi lebih baik 

dari sebelumnya baik bagi masyarakat, pengajar, bahkan praktisi. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat di jadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi bagi pemerintah 

dan Badan Arbritase Nasional Indonesia sendiri, sebagai bahan untuk 

mencari solusi terhadap dualisme terhadap BANI dan sebagai evaluasi 

untuk memperkuat kelembagaaan BANI 

b. Di harapkan dapat memberikan masukan-masukan sera wawasan dan 

pemikiran yang baru bagi masyarakat mengenai  pengetahuan tentang 

Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif khususnya Arbritase 

 

 

 

 

 

 


