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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pertumbuhan bisnis semakin meluas dan kompleks sebagai akibat dari 

upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak pernah berhenti dan terus 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan modernisasi. Roy Goode, 

seorang ahli hukum komersial dari Inggris menggambarkan situasi masyarakat 

dunia dewasa ini dengan jelas dalam kutipan pemikirannya berikut ini:  

   “One of the most powerful influences on human activity is the 
driving force of trade. Governments may be overthrown, wars may break 
out, larger areas of country may be devastated by natural disaster, but 
somehow traders find ways of establishing and continuing business 
relationships. The inventiveness of the scientist and the engineer in matter 
of physical is matched by the ingenuity of the trader in constantly developing 
new sales techniques, new instruments to accommodate more efficiently the 
requirements of the commercial community, new methods of surmounting 
hurdles thrown up by the law or by the actions of government”.1  

 
 
 Salah satu contoh nyata dari perkembangan yang dimaksud adalah 

perluasan pengertian perdagangan (commerce) yang tidak lagi dipahami sebagai 

aktivitas jual beli secara sederhana semata, namun jauh lebih dari itu. Pengertian 

perdagangan hanyalah sebagai gambaran awal hubungan komersial antarmanusia 

sebagai usaha dalam memenuhi keinginan hidupnya yang kompleks sehingga tidak 

hanya melibatkan pembeli dan penjual, tetapi juga melibatkan pelaku-pelaku usaha 

																																																								
1 Roy Goode, Commercial Law (London, Penguin Publisher, 2004)    
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lainnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan baik secara langsung atau tidak 

langsung.2 

Keterlibatan banyak pelaku usaha dalam usaha memenuhi kebutuhan 

manusia dapat dilihat dari berbagai aspek kegiatan komersial, seperti penyediaan 

barang, transportasi, pembayaran, dan lain-lain. Hubungan para pihak yang saling 

membutuhkan dalam kegiatan-kegiatan ini tertuang dalam kesepakatan atau 

perjanjian untuk membangun ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan yang akan 

menjadi dasar pijakan atau dasar hukum yang harus dipatuhi bersama guna 

mencapai tujuan yang maksimal bagi masing-masing pihak. Selain perjanjian 

dagang atau jual beli secara sederhana, terdapat berbagai jenis hubungan kerjasama 

lainnya dalam kegiatan komersial, seperti investasi, ekspor-impor, waralaba, 

lisensi, dan lain – lain yang dapat melibatkan pihak tidak hanya dari dalam negeri, 

namun juga dapat melibatkan 2 (dua) atau bahkan lebih pihak lintas negara. Sebagai 

konsekuensi dari hal ini, maka diperlukanlah hukum internasional, khususnya 

hukum komersial internasional sebagai salah satu instrumen hukum untuk 

melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan dagang 

lintas negara.  

Adapun isi dari ketentuan atau aturan yang tertuang dalam perjanjian para 

pihak merupakan kewenangan masing-masing pihak (party autonomy) yang pada 

dasarnya lahir dari asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang harus 

dipatuhi berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Berdasarkan doktrin lex specialis 

																																																								
2 Ricardo Simajuntak, Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (Jakarta: Kontan 
Publisher, 2011), hal. 2  



	 3 

derogate legi generalis, sebagai suatu undang – undang yang berlaku bagi para 

pihak yang saling mengikatkan diri didalamnya, perjanjian berlaku lebih kuat dan 

dapat mengesampingkan pengaturan lainnya, kecuali terhadap ketentuan- 

ketentuan umum yang bersifat mutlak harus diikuti (mandatory rules). Hal ini 

merupakan batasan terhadap pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, yakni 

kebebasan tersebut haruslah tidak bertentangan dengan hukum negara yang berlaku 

secara mutlak (mandatory rules), kesusilaan dan ketertiban publik.3 

Seperti halnya hubungan kerjasama pada umumnya, hubungan kerjasama 

antar negara juga memiliki kemungkinan terjadinya perselisihan atau sengketa bagi 

para pihak, bahkan kemungkinan konflik lebih tinggi mengingat kedua belah pihak 

mungkin saja memiliki orientasi, kebudayaan, kebiasaan, serta sistem hukum yang 

berbeda. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang telah disebutkan diatas, para 

pihak dapat menentukan hukum nasional yang berlaku (choice of governing law) 

untuk diperlakukan terhadap kontrak mereka, begitu juga pilihan lembaga 

penyelesaian sengketa (choice of forum) yang berwenang untuk menyelesaikan 

sengketa yang dapat muncul suatu hari kelak selama berjalannya perjanjian. Para 

pihak dapat memilih lembaga penyelesaian, baik pengadilan maupun non-

pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang muncul dari perjanjian 

mereka kelak.  

Kontrak- kontrak komersial internasional hingga saat ini terus berkembang 

dan semakin terbuka luas. Sebagai konsekuensinya, hukum sebagai penunjang dan 

pelindung dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalamnya juga harus 

																																																								
3 Ibid, hal. 6 
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terus berkembang dan melakukan pembaharuan agar tidak tertinggal, termasuk 

dalam hal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis internasional dapat 

dilakukan di pengadilan dan diluar pengadilan. Sayangnya, pengadilan sebagai 

lembaga penyelesaian sengketa dianggap kurang professional untuk menangani 

sengketa-sengketa bisnis.4 Akibatnya, lembaga pengadilan yang mengemban tugas 

untuk menegakkan hukum dan keadilan pada saat menerima, memeriksa, mengadili 

serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat 

menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.5  

Salah satu forum penyelesaian sengketa komersial diluar pengadilan adalah 

arbitrase.6 Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting 

sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Para pihak 

yang terlibat dalam perjanjian komersial internasional cenderung memilih forum 

arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial. Hal ini 

dilatarbelakangi karena sifat serba cepat dan dinamis dalam dunia bisnis, sehingga 

para pelaku pun akan berusaha memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut 

kriteria mereka lebih dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis.  

Arbitrase diyakini sebagai forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa 

komersial karena memiliki karakteristik: (i) menjamin kerahasiaan materi sengketa; 

(ii) para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, 

																																																								
4 Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan: 
Disertasi (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. 4 
5 Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka 
Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual: Disertasi 
(Semarang: PDIH, 2002), hal. 4 
6 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi 
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian arbtrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.  
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tempat prosedur beracara, dan materi hukum; (iii) melibatkan pakar-pakar (arbiter) 

yang ahli dalam bidangnya; (iv) prosedurnya sederhana dan cepat; dan (v) putusan 

forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (final and 

binding).7   

Dalam proses pemeriksaan perkara, arbitrase dianggap memiliki 

keunggulan, yakni lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha 

mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta memiliki tujuan 

untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa secara win-win solution. Adapun 

putusan yang diputus oleh majelis arbiter adalah mengikat bagi kedua pihak dan 

dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengakuan Pengadilan Negeri atas 

putusan arbitrase mempersamakan daya kekuatan mengikatnya dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh 

peradilan negara yang bersangkutan. Pengakuan atas putusan arbitrase asing dalam 

berbagai sistem hukum nasional adalah berdasarkan pada suatu konvensi 

internasional, yakni New York Convention. Setiap negara yang meratifikasi New 

York Convention harus mengakui putusan arbitrase dan eksekusinya dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan di wilayah negara 

mana permohonan eksekusi tersebut diajukan. 8 

 Seperti halnya dalam proses peradilan perdata pada umumnya, dalam proses 

arbitrase, majelis arbiter berwenang menjatuhkan putusan pendahuluan, yang biasa 

dikenal dengan istilah putusan sela atau putusan provisional (interim measure atau 

																																																								
7 Eman Suparman. Op.cit., hal. 3 
8 Article 3 of United Nations Conference on International Commercial Arbitration, Convention on 
The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958) 
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provisional measure), apabila hal tersebut dipandang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan pokok perkara kedepannya.9 Putusan sela dapat mempermudah 

kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara agar gugatannya tidak mengalami 

illusoir di kemudian hari, sebab putusan sela pelaksanaannya dapat didahulukan 

tanpa menunggu putusan akhir. Arbiter dapat menjatuhkan putusan provisi atas 

pengajuan atau permintaan dari pemohon, sebagai tindakan pendahuluan yang 

dapat menjamin kepentingan pemohon atau kedua belah pihak dan mencegah 

pemohon dari kerugian yang lebih besar lagi. Putusan provisional biasanya 

berhubungan dengan penyitaan, penghentian kegiatan, atau larangan untuk 

melakukan sesuatu bagi termohon.  

Putusan provisional merupakan putusan pendahuluan yang krusial untuk 

pertimbangan dan keputusan majelis arbiter dalam memutus putusan akhir.10 Pihak 

yang mengajukan permohonan putusan provisional pastilah memiliki urgensi dan 

kepentingan yang mendesak agar kerugian yang dideritanya tidak semakin meluas 

dan juga untuk melindungi objek yang penting di dalam sengketa tersebut. Putusan 

provisional ini harus dilaksanakan dalam waktu yang segera sebelum pihak 

pemohon menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi (irreparable harm)11 

sehingga dibutuhkan suatu sistem hukum yang efektif dan efisien untuk menjawab 

kebutuhan para pihak atas putusan provisional ini.  

																																																								
9 Article 17 of United Nations Commission on International Trade Model Law on International 
Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law) 
10 Bernd D. Ehle, “Concurrent Jurisdiction:  Arbitral Tribunals and Courts Granting Interim Relief, 
International Arbitration Mediation – From the Professional’s Perspective”, (Yorkhill Law 
Publishing,2007)   
11 Ibid 
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Pada dasarnya, ketika para pihak telah menetapkan pilihannya untuk 

melaksanakan penyelesaian sengketa di forum arbitrase, maka perjanjian arbitrase 

tersebut akan melahirkan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak bagi 

lembaga arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Sebagai konsekuensi 

hukumnya penyelesaian sengketa yang dimaksud akan ditarik keluar dari yurisdiksi 

hakim pengadilan negeri dan selanjutnya menjadi kewenangan forum arbitrase 

yang dipilih oleh para pihak. Pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa bersangkutan. 12 Akan tetapi khusus dalam hal putusan 

pendahuluan atau putusan provisional dalam arbitrase komersial internasional, 

dikenal suatu prinsip yurisdiksi konkuren (concurrent jurisdiction) yang 

memperbolehkan para pihak untuk mengajukan permohonan putusan provisional 

ke pengadilan negeri terlepas dari perjanjian arbitrase diantara mereka. 13 Para pihak 

kemudian masih dapat menyelesaikan sengketa (pokok perkara) di hadapan majelis 

arbitrase.  

 Prinsip ini pada perkembangannya diterima dan diakui pada praktik 

arbitrase internasional, karena dianggap sebagai pilihan yang lebih efektif bagi para 

pihak untuk mengajukan permohonan putusan provisional karena sifat badan 

pengadilan negeri yang selalu siap sehingga dapat memutus perkara yang memiliki 

sifat urgensi (matter of urgency) dan putusannya dapat langsung dieksekusi (readily 

enforceable).14 Adapun poin penting dari prinsip ini adalah meskipun para pihak 

terikat dalam perjanjian arbitrase, khusus untuk permohonan putusan provisional 

																																																								
12 Eman Suparman, Op.cit., hal. 90  
13 Fouchard, Gaillard, Goldman, International Commercial Arbitration (The Hague,1999), hal.711 
¶ 1307 
14 Ibid  
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dapat diajukan pula ke pengadilan negeri dan hal itu bukan merupakan pelanggaran 

akan perjanjian arbitrase yang telah disepakati (no waiver of agreement).15  

Akan tetapi pada pelaksanaannya, prinsip ini seringkali menimbulkan 

pertanyaan yang kompleks. Dalam mengajukan permohonan putusan provisional, 

pemohon harus mempertimbangkan badan peradilan manakah yang dapat 

memberikan putusan provisional yang lebih baik dan efektif untuk melindungi hak 

mereka; badan arbitrase, pengadilan, ataukah tergantung pada keadaan tertentu?  

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, tidak dikenal prinsip 

yurisdiksi konkuren ini. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, pengadilan dilarang 

untuk melakukan intervensi terhadap proses arbitrase, atau dapat dikatakan tidak 

mempunyai yurisdiksi sama sekali untuk memeriksa perkara arbitrase. Oleh karena 

itu, dalam sistem hukum Indonesia, tidak dimungkinkan bagi salah satu pihak untuk 

memohon putusan provisional ke pengadilan. Pasalnya, pengadilan akan dianggap 

melakukan intervensi kepada yurisdiksi majelis arbitrase.16 

Oleh karena permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, 

maka penulis hendak mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Prinsip Yurisdiksi Konkuren dalam Putusan Provisional Arbitrase Komersial 

Internasional”.  Pembahasan mengenai yurisdiksi konkuren antara pengadilan dan 

badan arbitrase internasional inilah yang akan dikaji penulis dalam penelitian 

skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan yurisdiksi konkuren ini 

																																																								
15 Bernd D. Ehle. Op. Cit. 
16 Frans Hendra Winarta, “Harmonizing Arbitration Laws in the Asia Pacific Region”(Indonesia 
Arbitration Quaterly Newsletter Vol. 7, March 2015), hal. 5 
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dalam sengketa arbitrase internasional dan badan peradilan manakah yang dapat 

memberikan efisiensi dan efektifitas dari putusan provisional. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut untuk didalami sepanjang penelitian 

skripsi ini:  

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai prinsip yurisdiksi konkuren dalam 

penyelesaian sengketa arbitrase internasional?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip yurisdiksi konkuren dalam praktik 

penyelesaian sengketa arbitrase internasional?  

3. Bagaimana hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 

mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) dalam 

menyikapi prinsip yurisdiksi konkuren?  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang hendak diraih penulis dari penulisan penelitian skripsi 

ini adalah:  

1. Mengetahui detil-detil pengaturan mengenai yurisdiksi konkuren dalam 

arbitrase komersial internasional. 

2. Mengetahui pelaksanaan prinsip yurisdiksi konkuren dalam sengketa 

arbitrase serta menjawab dan menganalisa mengenai efektifitas masing-

masing badan peradilan tersebut dalam mengabulkan putusan provisional. 
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3. Mengetahui sikap pengaturan perundang-undangan Indonesia (Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999) terhadap pelaksanaan prinsip yurisdiksi 

konkuren.  

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat – manfaat yang hendak diraih dari penelitian ini adalah:  

1) Manfaat Teoritis 

a) Memahami pengaturan mengenai prinsip yurisdiksi konkuren dalam 

arbitrase komersial internasional. 

b) Memahami pelaksanaan prinsip yurisdiksi konkuren dalam arbitrase 

komersial internasional. 

c) Memahami sikap Undang-undang Arbitrase Indonesia terhadap 

pelaksanaan prinsip yurisdiksi konkuren.  

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi Penulis  

i) Guna mengajukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir dan syarat 

kelulusan sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan, Karawaci.  

ii) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan dua 

badan peradilan tersebut dalam mengabulkan permohonan putusan 

provisional pada sengketa arbitrase komersial internasional.  
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b) Bagi Masyarakat  

i) Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat sebelum mengajukan 

permohonan putusan provisional agar proses dan hasil yang diperoleh 

lebih efektif dan siap untuk dilaksanakan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan   

 Penulisan penelitian skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang akan 

memberikan penjelasan mengenai prinsip yurisdiksi konkuren dalam putusan 

provisional sengketa arbitrase komersial internasional.  

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, terbagi atas 4 sub bab, yakni:  

  1.1. Latar belakang permasalahan,  

1.2. Rumusan masalah, yakni pokok – pokok permasalahan yang akan 

dijawab melalui penulisan ini berdasarkan pada teori- teori dan peraturan- 

peraturan hukum yang akan dibahas,  

1.3. Tujuan penelititan, yakni tujuan yang hendak diraih dalam penulisan 

penelitian ini  

  1.4. Manfaat penelitian.  

  Bab ke-dua merupakan kerangka teoritis, yang berisi mengenai teori- teori 

yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini penulis akan 

menguraikan pengaturan dan teori mengenai putusan provisional dalam arbitrase 

komersial internasional, ke serta prinsip yurisdiksi konkuren antara badan arbitrase 

dan pengadilan dalam memutus putusan provisional.  
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  Bab ke-tiga merupakan metode penelitian, yang berisi mengenai jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta 

sistematika penulisan yang menguraikan urutan penulisan penelitian ini.  

  Bab ke-empat, yakni hasil penelitian dan analisis yang merupakan 

pembahasan serta jawaban atas permasalahan penelitian ini.  

  Terakhir adalah bab ke-lima sebagai bab penutup. Bab ini merupakan 

rangkuman dari seluruh hasil pembahasan yang disampaikan melalui kesimpulan 

dan saran mengenai pelaksanaan prinsip yurisdiksi konkuren dalam arbitrase 

internasional.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




