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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Suatu perjanjian bisnis yang dibuat baik oleh perorangan maupun badan 

hukum pada umumnya berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pihak. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan itikad baik dan 

berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Namun tidak jarang dalam 

perjalanannya dapat menimbulkan perselisihan pendapat, perbedaan paham, 

pertentangan atau bahkan konflik. Keadaan tersebut dapat terjadi karena situasi antara 

dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, di mana tidak dapat dihindari 

terjadinya sengketa (dispute) antara pihak yang terlibat. Bentuk sengketa beraneka 

ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan; setiap permasalahan 

memiliki sekian banyak lika-liku, akan tetapi pada akhirnya intinya akan muncul ke 

permukaan. Berbagai faktor individual maupun pengaruh dapat menguasai emosi 

para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak 

dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
1
  

 

Suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak selalu berjalan mulus dan baik. 

Terkadang timbul suatu perselisihan atau sengketa dalam berbagai kegiatan bisnis 

yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi, karena hal tersebut dapat menimbulkan 

kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, 

antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji 

(wanprestasi) ataupun kepentingan yang berlawanan. Setiap jenis sengketa yang 

terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan 

luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti 
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makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.
2
 Membiarkan suatu sengketa 

terlambat untuk diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan 

ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan 

dan biaya produksi meningkat.
3 

Penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif serta 

memenuhi rasa keadilan akan menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan 

kepercayaan setiap orang, pelaku usaha dan juga masyarakat terhadap sistem hukum 

dan penegakan hukum di Indonesia.  

 

Secara naluri, tidak seorang pun pada dasarnya menghendaki terjadinya 

sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, 

masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang 

dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat 

timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan 

klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi ketentuan-ketentuan di dalam 

perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.
4
 Suatu sistem penyelesaian sengketa 

yang efektif akan menjadi suatu kebutuhan dan menjamin hak masing-masing pihak 

untuk didengar. Para pihak harus cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum 

penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk 

mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa dan sulit untuk 

dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan 

salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat 

diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa 

menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
5
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Dari segi hukum, terdapat beberapa sarana yang tersedia untuk menyelesaikan 

sengketa bagi para pihak yang bersengketa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara 

lain yaitu: melalui proses peradilan umum (litigasi/litigation) dan melalui proses di 

luar peradilan (di luar litigasi/non-litigation). Proses penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan atau litigasi cenderung menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan 

kalah. Selain belum mampu merangkul kepentingan bersama, keputusan seperti itu 

cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat diputuskan, 

membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif. Lebih dari itu, dapat 

menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena 

berbagai kekurangan tersebut maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan.
6
 

 

Salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui 

arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang disukai oleh para 

pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam 

dunia bisnis. Alexander Goldstajn melihat arbitrase sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa dagang telah lama digunakan terutama sejak abad pertengahan di Eropa.
7
 

Para pedagang berpendapat perlu ada pengadilan khusus untuk menyelesaikan 

sengketa dagangnya. Lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang tepat di mata 

para pedagang adalah badan atau lembaga penyelesaian sengketa yang memberi 
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putusan yang cepat, final dan dilakukan oleh ahlinya. Sifat atau karakteristik seperti 

ini disandang oleh arbitrase.
8
 Arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha 

yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan mereka.
9
 Beberapa alasan mengapa arbitrase dipilih antara lain karena: (a) 

pengadilan bagi para pengusaha (pedagang); (b) penyelesaian yang cepat; (c) arbiter 

adalah seorang ahli; (d) para pihak memilih arbiternya sendiri; (e) hukum acara 

arbitrase bersifat fleksibel; (f) rahasia (confidential); dan (g) putusan arbitrase diakui 

secara internasional.
10

 

 

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30 Tahun 1999”). 

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, 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.
11

 Pada umumnya lembaga arbitrase 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut 

antara lain:
12

  

 

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; 
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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. 

 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang 

bersifat final and binding, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
13

 Dengan demikian, terhadap 

putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun 

peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase untuk 

menyelesaikan sengketa yang cepat dan efektif.  

 

 Pada kenyataannya, sama seperti halnya dalam penyelesaian melalui peradilan 

umum, tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase dapat memberikan 

kepuasan bagi para pihak. Dengan kata lain, putusan arbitrase tidak dilaksanakan 

secara sukarela oleh para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan 

arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase tersebut dilaksanakan berdasarkan 

perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang 

bersengketa.
14

 Dalam hal ini pengadilan memiliki andil yang besar dalam 

pelaksanaan putusan arbitrase. Selain itu, terdapat pula upaya lain yag 

memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase sebagai jawaban atas ketidakpuasan para pihak terhadap suatu putusan 

arbitrase. Upaya ini berupa pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase 

yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai permohonan 

pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.  
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Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat diajukan oleh para pihak 

apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 15

 

 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang 

disembunyikan oleh pihak lawan ; atau 

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam pemeriksaan sengketa. 

 

Secara prosedural, permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan 

secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari 

penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

 

Sesuai dengan aspek-aspek prosedural dan administratif di atas, tesis ini akan 

menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 97 

B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengenai gugatan perdata khusus Arbitrase dalam sengketa 

pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
16

. Latar 

belakang sengketa ini adalah adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI 

yang diajukan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini atas putusan arbitrase No. 547/XI/ARB-

BANI/2013. Perkara arbitrase tersebut sehubungan dengan adanya tindakan 

wanprestasi (cidera janji) terhadap Investment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 

dan Supplemental Agreement tanggal 7 Februari 2003 yang mengandung klausul 
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arbitrase dalam penyelesaian sengketanya, yang diajukan oleh PT Berkah Karya 

Bersama melawan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan.  

  

Dasar gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh 

PT Berkah Karya Bersama terhadap Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan 

berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

(“RUPSLB”) tanggal 18 Maret 2005 secara tidak sah karena (i) menggunakan Surat 

Kuasa yang sudah tidak berlaku lagi; (ii) dilakukannya pemblokiran akses Sistem 

Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) milik Kementerian Hukum & HAM 

oleh PT SRD atas kemauan PT BKB sehingga  RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 yang 

diselenggarakan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan tidak dapat 

diterima pencatatannya/pendaftarannya oleh Kementerian Hukum dan HAM; serta 

(iii) dibukanya blokir akses SISMINBAKUM oleh PT Sarana Rekatama Dinamika 

untuk kepentingan PT Berkah Karya Bersama sehingga RUPSLB tanggal 18 Maret 

2005 yang diselenggarakan secara tidak sah oleh PT Berkah Karya Bersama dapat 

didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM.  

 

Menurut Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan, putusan BANI 

tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum serta adanya pokok-pokok 

permasalahan yang disengketakan dalam Putusan BANI tersebut yang persis sama 

dengan apa yang disengketakan dalam Putusan perbuatan melawan hukum dalam 

perkara lainnya yang telah diputus dengan Putusan PK No. 238 PK/2013 jo. Putusan 

Kasasi No. 862 K/2013 jo. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010. Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan pembatalan putusan 

arbitrase yang diajukan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan. 

Selanjutnya, PT Berkah Karya Bersama dan BANI telah mengajukan banding kepada 

Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan 

banding tersebut dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST., tanggal 29 April 2015 yang membatalkan 
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Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014. Akan 

tetapi, Mahkamah Agung telah mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Putusan 

BANI Nomor 547/XI/ARBBANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat 

dilaksanakan. 

 

Dalam Putusan MARI tersebut, disinggung pula mengenai kompetensi dan 

kewenangan arbitrase dalam memutus sengketa yang mengandung klausul arbitrase.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, pada dasarnya 

permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya 

hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak 

mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja 

dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.
17

 Hal ini untuk menjaga 

terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat final and binding sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. 

 

Penulis menilai bahwa sengketa mengenai pembatalan putusan arbitrase 

BANI tersebut cukup aneh, karena didasarkan pada alasan yang sebenarnya tidak 

termasuk dalam unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 

1999. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili 

sengketa tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga, 

walaupun secara tegas dijelaskan mengenai pembatasan mengenai unsur-unsur 

pembatalan putusan arbitrase, namun Majelis Hakim pada Mahkamah Agung juga 

memberikan putusan yang justru di luar konteks pembatalan putusan arbitrase, 

bahkan di luar dari permohonan yang diminta oleh para pihak dan disinyalir 

mengandung ultra petita.
18

 Mahkamah Agung melalui putusannya tersebut justru di 
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satu sisi telah mengabulkan permohonan kasasi dari PT Berkah Karya Bersama yang 

keberatan dengan pembatalan putusan BANI tersebut, namun di sisi lain justru 

menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non-executable). 

 

Secara yuridis, putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final and binding, 

sehingga putusan arbitrase tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang 

menyelesaikan sengketa para pihak. Adapun upaya pembatalan terhadap putusan 

arbitrase, seharusnya didasarkan pada ketentuan yang pasti serta keseragaman 

pemahaman khususnya menganai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. 

Kondisi ini dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase ini 

sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk 

menunda pelaksanaan putusan arbitarse. Dengan demikian, penyelesaian perkara 

melalui arbitrase, yang salah satu kelebihannya untuk menyelesaikan sengketa secara 

cepat dan efektif, justru akan memberikan preseden buruk dengan adanya upaya 

pembatalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini akan mengangkat topik mengenai: (i) alasan pembatalan putusan 

arbitrase di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999; dan (ii) analisis 

pertimbangan hukum Mahkamah Agung dikaitkan dengan prinsip kewenangan 

mengadili berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 beserta peraturan perundang-

undangan lain yang relevan. Adapun judul tesis ini adalah “Implikasi Putusan 

Mahkamah Agung No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dalam Sengketa Pembatalan Putusan 

Arbitrase (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan dua 

permasalahan yang akan menjadi inti dari penelitian ini, sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana justifikasi pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah 

Agung No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengenai perkara Gugatan Pembatalan 

Putusan Arbitrase dikaitkan dengan penerapan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 

Tahun 1999? 

 

2. Bagaimana dampak putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 97 

B/Pdt.Sus-Arbt/2016 terhadap pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian dikaitkan 

dengan asas kepastian hukum dan keadilan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Umum 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan  analisis mengenai sengketa 

pembatalan putusan arbitrase di Indonesia serta kriteria mengenai 

alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Sejalan dengan itu, 

ketentuan-ketentuan teknis dan prosedural dalam UU No. 30 Tahun 

1999 akan menjadi salah satu norma
19

 yang menjadi rujukan.  

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 

                                                           
 
19

 Menurut Soerjono Soekanto, norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam suatu 

masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses pelembagaan 

atau melewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga 

masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Tujuan penelitian ini secara khusus adalah: 

 

1) Menjelaskan justifikasi atas rasio decidenci atau pertimbangan 

hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 97 

B/Pdt.Sus-Arbt/2016 mengenai perkara Gugatan Pembatalan 

Putusan Arbitrase yang dikaitkan dengan penerapan ketentuan 

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. 

 

2) Mengetahui dan menganalisis dampak putusan Hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 terhadap 

pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian dikaitkan dengan asas 

kepastian hukum dan  

keadilan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis bertujuan untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian 

ini akan bermanfaat, terutama dalam memberikan sumbangan 

pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

Adapun manfaat teoritis
20

 dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                           
 
20

 Manfaat teoritis disebut sebagai manfaat akademis. Yakni manfaat yang dapat membantu 

kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu displin ilmu.Konsep atau teori di sini 

biasanya hanya sebagaian kecil dari konsep atau teori yang dibangun oleh banyak ilmuwan (Dinul 

Islam Jamilah, “Mata Kuliah Pengantar Metodologi Penelitian” diunduh dari 

http://dinulislamjamilah.wordpress.com/2010/02/22/hakikat-ilmu-dan-penelitian/). 
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a) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap studi kontrak 

investasi perdata dan permasalahan gugatan pembatalan putusan 

arbitrase di pengadilan negeri di Indonesia. 

 

b) Memberikan pemahaman mengenai dampak putusan Hakim 

terhadap pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian dalam upaya 

mewujudkan asas kepastian hukum dan keadilan.  

 

c) Memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran para 

pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum terkait dengan 

permasalahan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase di 

Pengadilan Indonesia. 

 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis bertujuan untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian 

ini akan bermanfaat, terutama dalam memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik 

atau tema utama dari suatu penelitian. Adapun manfaat praktis
21

 dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a) Memberikan deskripsi tentang permasalahan yang berkaitan 

dengan alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase 

yang secara limitatif diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 pada 

kasus sengketa bisnis sehingga bisa diperoleh gambaran secara 

                                                           
 
21

 Manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk 

keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu 

program yang sedang berjalan (Dinul Islam Jamilah, “Mata Kuliah Pengantar Metodologi Penelitian” 

diunduh dari http://dinulislamjamilah.wordpress.com/2010/02/22/hakikat-ilmu-dan-penelitian/). 

 

http://dinulislamjamilah.wordpress.com/2010/02/22/hakikat-ilmu-dan-penelitian/
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menyeluruh tentang segala aspek yang terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

 

b) Memperluas pemikiran peneliti maupun pembaca dan masyarakat 

terhadap masalah penegakan hukum perdata khususnya yang 

berkenaan dengan gugatan pembatalan putusan arbitrase melalui 

pengadilan negeri di Indonesia. 

 

c) Memberikan masukan kepada para praktisi hukum dan para pihak 

yang bersengketa dalam rangka menemukan kepastian hukum di 

bidang arbitrase, khususnya dalam hal gugatan pembatalan 

terhadap putusan arbitrase. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan dan kedua 

pokok rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas, maka dipandang perlu 

menyusun sistematika penulisan tesis ini. Tujuannya, untuk memudahkan 

pemahaman atas materi yang dibahas serta hubungan antara satu dengan yang 

lain. 

 

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

 

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis. 

 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konsepsional. Landasan teori 

berisi tentang pengaturan mengenai tinjauan umum tentang Arbitrase, 
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termasuk pembahasan mengenai pengertian arbitrase, klausul dan perjanjian 

arbitrase, kewenangan arbitrase, serta alasan dan prosedur pembatalan putusan 

arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 termasuk jurisdiksi 

(kewenangan mengadili) Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terkait 

dengan sengketa pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan landasan 

konsepsional berisi pengertian yang membatasi penulisan penelitian ini, 

antara lain menyangkut arbitrase, perjanjian arbitrase, lembaga arbitrase, dan 

sebagainya. 

 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, 

dan sifat analisis. Dalam bab ini juga dimuat jenis penelitian dan pendekatan 

yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, serta sifat analisis yang 

digunakan. Bahan–bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) macam 

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi hasil penelitian berikut pembahasan analisisnya. Dalam bab ini 

akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian disertai dengan penyajian 

fakta-fakta hukum yang relevan.  Adapun untuk pembahasan akan meliputi 

analisis mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Agung dalam kasus gugatan pembatalan putusan arbitrase. 

Pembahasan mengenai analisis dalam bab ini akan dilakukan dengan 

mengkaji rumusan masalah sebagaimana dirumuskan secara jelas dalam Bab I 

tesis. 

 

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas berbagai permasalahan yang telah dibahas serta 

penyampaian beberapa saran terkait dengan sengketa pembatalan putusan 

arbitrase di Indonesia.  




