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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan kehidupan sudah menjadi kodratnya bahwa manusia 

tidak dapat hidup sendirian dan harus bersosialisasi dengan orang banyak. 

Banyaknya  aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-

hari semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sudah menjadi tanggung 

jawab setiap manusia. Salah satu aktivitas yang paling menonjol dalam kehidupan 

masyarakat adalah dalam bidang ekonomi khususnya penulis akan berbicara 

mengenai perdagangan. 

Selanjutnya dalam bidang perdagangan dinilai merupakan bidang yang 

paling berpengaruh dengan perkembangan globalisasi yang melanda seluruh 

dunia, begitu juga Indonesia. Perkembangan global dan kesatuan ekonomi dalam 

dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah 

business free market, dan free competition. Pengaruh globalisasi sendiri dinilai 

mempercepat perkembangan atau pergerakan suatu bidang, dalam hal ini adalah 

bidang perdagangan. Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia tentunya harus 

menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.
1
 

Sama seperti aktivitas lainnya, dalam menjalankan aktivitas perdagangan 

tidak jarang terdapat konflik dalam masyarakat. Konflik tersebut dapat 

menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan kerugian bagi 

                                                           
1
 Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & 

Internationa. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal.1. 



2 

 

para pihak ataupun reaksi negatif, yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian   

bagi salah satu pihak sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa. Adapun 

sengketa dagang dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran 

perundang-undangan, tidak dipenuhi prestasi (wanprestasi) ataupun kepentingan 

yang berbeda atau berlawanan. 

Setiap sengketa perdagangan yang ada dalam masyarakat dituntut untuk 

secepatnya segera diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang terlambat 

diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan ekonomi tidak efisien, 

produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi 

meningkat.
2
 Mengingat jika kejadian ini terus terjadi maka dalam sengketa dagang 

yang akan sangat dirugikan adalah konsumen dan juga para pekerja. 

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi diserahkan 

sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. 

Dalam rangka menyelesaikan sengketa dagang dengan perkembangan waktu 

dikenal dua jenis penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang disebut 

juga dengan litigasi baik yang bersifat nasional ataupun international dan salah 

satu penyelesaian sengketa dagang diluar pengadilan yang dikenal adalah 

arbitrase.
3
 Proses litigasi dan arbitrase adalah serupa yakni merupakan prosedur 

yang menyangkut proses gugatan dihadapan pihak ketiga sebagai pembuat 
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keputusan yang sekaligus bertindak selaku pihak yang akan memeriksa gugatan 

tersebut.
4
 

Penyelesaian melalui pengadilan sifatnya adalah menang dan kalah yang 

dianggap belum mampu merangkul kepentingan bersama, malah dianggap 

membawa masalah yang baru, serta karena banyaknya perkara yang terjadi di 

pengadilan maka penyelesaiannya dianggap lambat juga membutuhkan biaya 

yang mahal dan dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang 

bersengketa. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya lambatnya penyelesaian 

suatu sengketa bisnis dapat merugikan banyak pihak. 

Sehingga karena adanya beberapa kekurangan yang disebutkan di atas, 

sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa dagang di luar 

pengadilan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada alternative 

penyelesaian sengketa dagang tersebut. Penyelesaian sengketa dagang di luar 

pengadilan dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase mempunyai peran sebagai upaya 

penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh 

orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan 

menyepakati hal yang diputuskan.
5
 

Karakteristik dari arbitrase merupakan lembaga penyelesaian untuk 

permasalahan di bidang perdagangan. Penggunaan Arbitrase sendiri tidak dapat 

dipaksakan melainkan harus adanya kesepakatan yang murni lahir dari para pihak 

untuk menyetujui suatu sengketa atau yang akan terjadi antara mereka untuk 
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diselesaikan melalui arbitrase yang berkepentingan. Harus adanya perjanjian 

tertulis sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai suatu kesepakatan dalam 

menyelesaikan sengketa atau yang akan terjadi. 

Dalam menyelesaikan sengketa perdagangan, masyarakat lebih memilih 

cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase, dikarenakan 

kelebihan yang ada dalam arbitrase, yaitu : 

a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 

b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan hal prosedural dan 

administrasi; 

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya 

mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup 

mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 

Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 

masakhnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase ; dan 

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.
6
 

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase melahirkan putusan 

arbitrase yang sifatnya final and binding, yang artinya merupakan putusan akhir 
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dan mempunyai hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat.
7
 Dari 

penjelasan sebelumnya bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir, dapat 

kita artikan bahwa tidak dapat diajukan suatu upaya hukum, kasasi ataupun 

peninjauan kembali terhadap putusan yang lahir dari forum arbitrase tersebut. 

Sebenarnya ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh putusan 

arbitrase mengingat karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif dan 

tidak memakan waktu yang berkepanjangan. 

Jika dikatakan putusan arbitrase bersifat final and binding, lalu mengapa 

pada pasal 70-71 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative 

Penyelesaian Sengketa pada Bab VII mengatur mengenai pembatalan putusan 

arbitrase. Pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan 

arbitrasi. Hal ini dilakukan karena untuk mempertahankan sifat dari putusan 

arbitrase tersebut yaitu yang bersifat final and binding maka tidak dapat hanya 

didasarkan pada ketidakpuasan putusan arbitrase tersebut.
8
 

Suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase akan membawa dampak yang 

sangat besar. Apabila suatu permohonan pembatalan arbitrase tersebut diterima, 

maka secara tidak langsung merugikan dan mengembalikan posisi para pihak 

seperti semula dan segala sesuatunya sia-sia belaka serta gugurnya kekuatan 

eksekutorial dari putusan arbitrase tersebut. Maka sudah seharusnya ketentuan 

yang mengatur mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase haruslah dibuat 
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sedemikian rupa agar tidak mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase 

dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap forum arbitrase itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 

untuk membuat suatu kajian penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Upaya Pembatalan  Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Undang-Undang 

No 30 Tahun 1999 (Pendekatan Kasus : Putusan No 305/Pdt.G/BANI/2014/PN 

Jkt.Utr. ”  

1.2. Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan 

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk 

membatalkan suatu putusan arbitrase nasional ? 

2. Bagaimana penerapan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang 

No. 30 tahun 1999 yang selanjutnya dalam pembahasan akan disebut 

dengan UU Arbitrase, mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam 

putusan Pengadilan Negeri No. 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan 

penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh para pihak untuk membatalkan suatu putusan 

arbitrase nasional. 
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2. Untuk mengetahui secara jelas penerapan peraturan mengenai 

pembatalan putusan arbitrase yang di tinjau dari putusan Pengadilan 

Negeri No. 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap 

perkembangan hukum yang ada, khususnya sesuai dengan penelitian 

dari penulis yaitu mengenai arbitrase. 

2. Kegunaan praktik 

Penulis berharap, hasil dari penelitian ini merupakan sumbangsih 

peneliti bagi para pencari keadilan untuk dapat memberikan kepastian 

hukum dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan yang sesuai 

dengan aturan yang berlaku, lebih spesifiknya mengenai pembatalan 

putusan arbitrase. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

BAB I : Bab I yang berjudul pendahuluan berisikan mengenai latar 

belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat dan juga sistematika penelitian. 

BAB II : Bab II yang berjudul tinjauan pustaka secara keseluruhan 

berisikan pengertian-pengertian mengenai hal yang 

mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan diteliti. 

Selanjutnya isi dalam bab II adalah pertama dipaparkan 

mengenai konsep arbitrase nasional secara umum 

pengertian arbitrase, dasar hukum arbitrase, asas-asas 

arbitrase, macam-macam bentuk arbitrase, kelebihan serta 

kekurangan arbitrase, perjanjian arbitrase, kewenangan 

arbitrase serta putusan secara umum yang didalamnya 

diberikan pengertian mengenai putusan akhir dan putusan 

sela serta duduk perkara dari putusan Pengadilan Negeri 

No. 305/Pdt-G/BANI/2014/Jkt.Utr. 

 

BAB III : Dalam Bab III penulis akan memaparkan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam menyusun pembahasan 

ini. 

 

BAB IV : Dalam Bab IV, penulis akan menguraikan mengenai 

pembahasan yang terdapat pada pokok permasalahan yaitu 



9 

 

mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan 

para pihak untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. 

 

  Serta penerapan peraturan mengenai pembatalan putusan 

arbitrase dalam putusan Pengadilan Negeri No. 

305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. merujuk pada peraturan 

Pasal 70-72 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

 

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dipaparkan 

penulis berhubungan dengan pokok permasalahan setelah 

melakukan penelitian. 

 

 




