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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: 

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa.” 

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang 

nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat. 

Pengusaha nasional dan terutama pengusaha internasional sudah semakin 

memahami dan mengandalkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa 

dagangnya. Klausul arbitrase sudah semakin lazim dimasukkan di dalam 

kontrak dagang.1 

Di beberapa negara, arbitrase sudah dijadikan mekanisme penyelesaian 

sengketa yang mendapat status hukum yang kuat. Bahkan di beberapa negara, 

arbitrase sudah menjadi mekanisme yang utama di dalam menyelesaikan 

sengketa dagang. Sebagai contoh, Carbonneau misalnya mengakui arbitrase 

sekarang telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang penting di 

negara maju. Peran arbitrase di sini tidak lagi semata-mata dibatasi oleh para 

                                                 
1 Huala Adolf., Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase. (Bandung: Keni Media 

2014), hal. 1. 
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pihak, yaitu pedagang, tetapi juga menyelesaikan sengketa antar negara, 

individu dan perusahaan.2 

Sengketanya pun tidak lagi terbatas pada sengketa dagang, tetapi sudah 

mencakup sengketa perniagaan (‘commerce’) dan penanaman modal. Dalam 

berbagai kesempatan Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa pokok 

sengketa arbitrase dewasa ini sudah mencakup sengketa ekonomi.3 

Arbitrase sebenarnya merupakan cara penyelesaian sengketa yang sangat 

sederhana, informal dan pada dasarnya bersifat privat. Kesederhanaan 

arbitrase tampak pada mekanismenya dimana para pihak yang bersengketa 

sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada seseorang yang oleh para 

pihak telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki keahlian dan kearifan 

(‘judgment’). Orang ini disebut arbiter (arbitrator). Arbiter mendengar para 

pihak, memberi pertimbangan kepada fakta dan argumen para pihak, dan 

akhirnya memberi putusan.4 

Mekanisme yang sederhana ini kemudian dipraktikkan oleh para 

pengusaha, pedagang nasional dan luar negeri. Pada perkembangannya, 

mekanisme sederhana ini kemudian dipraktikkan pula oleh pedagang atau 

pengusaha besar, investor bahkan oleh para pemerintah negara-negara di 

dunia. Nilai sengketa yang diselesaikan oleh arbitrase pun sudah mencapai 

                                                 
2 Ibid. 
3 Priyatna Abdurrasjid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Fikahati, 

2011), hal. 12. 
4 Ibid. 
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nilai yang besar jumlahnya.5 Banyak para pengusaha yang menyelesaikan 

sengketa melalui arbitrase. Hal tersebut dikarenakan putusan arbitrase bersifat 

final dan mengikat (final and binding). 

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (binding), 

sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau 

pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut.6 Final diartikan bahwa 

keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir dalam artian 

terhadapnya tertutup upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan 

kembali. Binding diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat 

kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, para pihak wajib 

melaksanakan keputusan arbitrase tersebut secara suka rela. 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh kedua 

belah pihak dengan disertai terlebih dahulu di dalam perjanjian bahwa apabila 

terdapat sengketa, maka mekanisme penyelesaiannya melalui arbitrase. 

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang 

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 

timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para 

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

Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, 

tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang 

                                                 
5 Ibid. 
6 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), 

hal. 3. 
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menyelesaikan “perselisihan” (disputes settlement) atau difference yang terjadi 

antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.7 

Jadi, fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah 

penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan 

diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah 

badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau 

“arbitrase”. 

Perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” merupakan 

tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Itu sebabnya disebut 

perjanjian “asesor”. Keberadaannya, hanya sebagai tambahan kepada 

perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan 

pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian 

arbitrase tidak berakibat batal dan cacat perjanjian pokok. Lain halnya kalau 

perjanjian pokok yang cacat atau batal. 

Hal itu langsung mengakibatkan perjanjian arbitrase gugur dan tidak 

mengikat. Lumpuhnya daya keabsahan perjanjian pokok, dengan sendirinya 

melumpuhkan klausula arbitrase. Begitu juga pemenuhan perjanjian pokok, 

mengakibatkan klausula arbitrase hilang fungsinya. Jika perselisihan tidak 

terjadi di antara para pihak klausula arbitrase tidak memiliki peran apa-apa.8 

                                                 
7 I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Jakarta: PT. Fikahati 

Aneska, 2014), hal. 200. 
8 Ibid., hal. 201. 
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Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dalam hal di 

antaranya adalah tentang sengketa utang piutang. 

Khusus mengenai kewenangan absolut pengadilan memeriksa 

permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang memuat 

ketentuan khusus berkenaan klausula arbitrase.9 Pasal 303 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Hutang menyatakan: 

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan 

pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat 

klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan 

pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini. 

Menyimak persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 303 tersebut, 

yaitu “... sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit 

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang ini”. Dengan berpijak pada Pasal 303 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Hutang, maka sengketa kepailitan dengan dasar putusan arbitrase 

dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Namun dalam praktiknya, ketentuan 

tersebut dapat dikesampingkan dengan berbagai sebab. Hal tersebut terjadi 

pada kasus perkara kepailitan antara Ecom Agroindustrial Corp., Ltd., dengan 

PT. Golden Tatex Indonesia. 

                                                 
9 Fred B. G. Tumbuan “Menelaah Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang”, Makalah, hal. 9—10.  
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Dalam kasus tersebut, PT. Golden Tatex Indonesia telah mengadakan 

Perjanjian Penjualan Kapas dengan Ecom Agroindustrial Corp., Ltd pada 

tanggal 6 Oktober 2010 dengan Nomor Referensi 315510038 dan Perjanjian 

Penjualan Kapas (Cotton Sales Contract) tertanggal 28 Oktober 2010 antara 

Ecom Agroindustrial Corp., Ltd., dengan PT. Golden Tatex Indonesia. 

Di samping itu, PT. Golden Tatex Indonesia juga telah mengadakan 

Penjanjian Penjualan Kapas (Cotton Sales Contract) tertanggal 3 Desember 

2010 dengan Nomor Referensi 505217, sebagaimana telah diubah pada 

tanggal 5 Desember 2010 antara Ecom USA dan PT. Golden Tatex Indonesia. 

Terakhir PT. Golden Tatex Indonesia telah mengadakan Perjanjian Penjualan 

Kapas (Cotton Sales Contract) tertanggal 16 November 2010 dengan Nomor 

Referensi 37110044 dan Perjanjian Penjualan Kapas (Cotton Sales Contract) 

tertanggal 16 November 2010 dengan Nomor Referensi 37110053 antara 

Ecom Australia dan PT. Golden Tatex Indonesia. 

Di dalam perjalanan bisnisnya, PT. Golden Tatex Indonesia memiliki 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Ecom Agroindustrial 

Corp., Ltd, Ecom USA dan Ecom Australia dengan total sebesar US$ 

3.704.999,65. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang 

menyatakan: 

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 
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Secara hukum, dalam hal ini, fakta persidangan menyatakan bahwa PT. 

Golden Tatex Indonesia memiliki lebih dari dua Kreditor, yaitu: Ecom 

Agroindustrial Corp., Ltd, Ecom USA dan Ecom Australia, dan PT. Golden 

Tatex Indonesia memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

sebesar US$ 3.704.999,65. Namun dalam putusan kasus tersebut, majelis 

hakim memutuskan menolak permohonan pailit dari Para Pemohon dengan 

pertimbangan bahwa terjadinya tumpang tindih apabila Pemohon mengajukan 

eksekusi, tetapi juga mohon agar Termohon dinyatakan pailit sebab tujuan 

utama Para Pemohon Pailit sesungguhnya adalah memperoleh pembayaran 

kewajiban dari Termohon Pailit yang juga sekaligus sebagai Termohon 

Eksekusi sesuai dengan ke 3 (tiga) Putusan Arbitrase Internasional yang sudah 

didaftarkan, jadi bukan bertujuan untuk memailitkan Termohon Pailit. 

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa 

permohonan pailit tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. 

 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara 

mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul 

UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM MENGEKSEKUSI PUTUSAN 

ARBITRASE MELALUI KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya hukum para kreditor dalam mengeksekusi putusan 

arbitrase dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst ? 

2. Apakah debitor yang telah ditetapkan dalam putusan arbitrase dapat 

dipailitkan dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum yang 

diuraikan adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum para kreditor dalam 

mengeksekusi putusan arbitrase. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis debitor yang telah ditetapkan dalam 

putusan arbitrase dapat dipailitkan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam 

penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang 
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wanprestasi dan kepailitan yang merupakan salah satu perbuatan melanggar 

hukum dan ada sanksi hukumnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

masukan bagi para praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim maupun Penasihat 

Hukum) dalam melakukan analisis terhadap kasus-kasus wanprestasi dan 

kepailitan. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas pokok dari 

skripsi ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat 2 (dua) sub bahasan yaitu 

landasan teori dan landasan konseptual. Terdapat pula uraian 

secara lebihB mendalam mengenai tinjauan umum tentang 



10 

 

arbitrase, tinjauan umum tentang kepailitan, dan tinjauan umum 

tentang pengadilan niaga. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, objek 

penelitian, bahan hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan 

bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat 

analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami 

selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan penelitian 

berikut dengan solusi atau pemecahan terhadap masalah hukum 

yang dihadapi, dilandasi pada teori hukum, prinsip hukum, serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban atas isu 

hukum yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini akan 

dituliskan dalam bab ini. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atau masalah dalam penelitian ini. 

Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu 

hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk 
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manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi 

terhadap apa yang seharusnya. 
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