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KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadlirat Allah SWT, yang telah memberikan 

Hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis hingga penyusunan Buku Teks yang berjudul 

ARBITRASE NASIONAL DAN ARBITRASE SYARIAH SUATU KAJIAN 

PERBANDINGAN  ini dapat selesai hingga tahap akhir. 

 Buku ini merupakan refleksi dari pengalaman penulis dalam mengajar mata kuliah 

DIKLAT APS DAN ARBITRASE di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dimana materi kuliahnya penulis dapatkan dari artikel yang ditulis  oleh penulis sendiri maupun 

yang dilakukan oleh penulis lain, makalah seminar, literatur, artikel baik dimedia massa maupun 

di internet. 

           Buku ini tersusun sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan penulis  dalam memberikan 

dukungannya kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam 

mewujudkan pengintegrasian Hukum Islam ke dalam Hukum Positif  khususnya dalam mata 

kuliah DIKLAT APS DAN ARBITRASE 

           Pembahasan dalam bab pertama dimulai dengan materi mengenai Hak Ekonomi Syariah, 

selanjutnya pada bab kedua, membahas mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa,bab ketiga 

dan bab empat  membahas mengenai Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah, Arbitrase 

Nasional dan Arbitrase Syariah suatu Kajian Perbandingan dibahas dalam bab lima, dan keenam 

membahas mengenai Arbitrase Internasional. Disamping itu juga pada setiap akhir bab dalam 

buku ini, disajikan juga artikel berkenaan dengan materi yang dibahas sebelumnya dan kemudian 

bagian penutup dari setiap bab dari buku ini disajikan juga pertanyaan yang dapat  digunakan 

sebagai sarana evaluasi bagi para pembaca sekalian.         

Dengan demikian keberadaan buku ini selain dapat digunakan sebagai salah satu rujukan 

mahasiswa Fakultas Hukum UMY, juga dapat digunakan  mahasiswa Fakultas Hukum dari 

Perguruan Tinggi lain. Selain itu buku inipun diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi dan 

masyarakat pemerhati Arbitrase 

  Di dalam penyusunan buku ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna, oleh 

karenanya dengan hati terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kemajuan dan kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. 

          Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 



1 Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan 

2 Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas arahan yang diberikan 

3 Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas 

kesempatan yang diberikan kepada penulis berpartisipasi dalam penyusunan buku teks. 

4 Seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun. 

5 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini hingga tahap akhir yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya kepada suami tercinta Ir.Syarifuddin Hadi. 

MT dan semua keluarga yang telah memberikan ijin, motivasi dan dukungan moril selama 

penyusunan buku ini. 

            Teriring do’a, semoga amalan yang diberikan mendapatkan ridlo dan berkah dari Allah 

SWT. Amin. Akhirnya penulis berharap semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. 

 

     Yogyakarta, Des 2018 

                    Penulis, 

 

 

                                                                                           Fadia Fitriyanti 
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BAB I 

HUKUM EKONOMI ISLAM 

 

A.Kedudukan Ekonomi dalam Ajaran Islam. 

 Uraian mengenai Ekonomi dalam ajaran Islam akan didahului dengan memberikan penjelasan 

tentang  tiga komponen antara lain Aqidah, Syariah dan Akhlak sebagai berikut. 

1. Aqidah (Iman) adalah Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadar. 

Ilmu yang mempelajarinya adalah Ilmu Aqidah / Ilmu Kalam / Aqaid /Usuluddin; 

2. Syariah (Islam) 

      Permasalahan amaliyah/praktis, di dalamnya diatur ibadah dan muamalah. Ilmu yang 

mempelajarinya adalah ilmu Fiqh. Ketentuan hukum dalam Ibadah adalah merupakan ketentuan 

hukum yang mengatur hubungan antara Allah SWT dan manusia, dalam Ibadah asas yang 

digunakan  adalah semua ibadah dilarang, kecuali ada dalil yang membenarkan, jadi ruang 

lingkupnya sempit termasuk dalam Thawabit (Tetap), contoh yang berkaitan dengan ibadah 

misalnya  haji, sholat, puasa sedangkan ketentuan hukum muamalah adalah ketentuan hukum 

yang mengatur hubungan antara sesama manusia, asas yang digunakan dalam muamalah  adalah 

semua muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang, jadi ruang lingkupnya luas 

termasuk dalam Mutaghayyirat (berubah), salah satu contoh dari hukum mualamah adalah  

Hukum ekonomi syariah atau keuangan (qanun al mu’amalat).\; 

3. Akhlaq (Ihsan) 

    Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya 

maka ia melihatmu. Ilmu yang mempelajarinya adalah Ilmu Akhlaq/ Tasawwuf. 
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Keterkaitan antara ketiganya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini 

BAGAN 1.1 

KEDUDUKAN EKONOMI DALAM AJARAN ISLAM 
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B. Pengertian Ekonomi Islam 

  Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-‘iqtisad, yang secara bahasa 

berarti  kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata al-‘iqtisad  berkembang  dan  

meluas  sehingga mengandung  makna ‘ilm al-‘iqtisad     yakni ilmu yang berkaitan dengan atau 

membahas ekonomi
1
Ali Anwar Yusuf memberikan definisi Ekonomi adalah kajian tentang perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk 

memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya
2
.  

     Telah menjadi Sunatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang 

disebutkan dalam pengertian Ekonomi tersebut di atas memerlukan kerjasama. Tanpa adanya 

kerjasama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerjasama memiliki unsur take and 

give, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerjasama adalah dalam 

bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa menyewa, hutang-piutang dan 

sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85 % tenaga kerja yang ada
3
. 

   Beberapa definisi mengenai ekonomi syariah yang dikemukakan oleh ahli ekonomi  Islam 

yakni:
4
 

     1. M.Akram Kan 

         Memberikan definisi secara dimensi normatif dan dimensi positif. Bahwa ekonomi Islam itu 

bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan 

mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi. 

     2. Muhammad Abdul Manan 

         Ekonomi Islam adalah  ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

 

 

 

                                                      
1
 Muslimin H.Kara, 2005, Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia  

Terhadap Perbankan Syariah, Yogyakarta, UII Press,  hlm. 23. 
 
2
Ali Anwar Yusuf, 2002, Wawasan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 131.  

 
3
 Ibid. hlm.133. 

 
4
 Mustafa Edwin Nasution dkk, 2006, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta, Kencana,  thlm. 
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     3. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy 

         Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. 

Berpedoman pada Al-Qur‘an, Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. 

     4. Kursyid Ahmad 

         Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi 

dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. 

               Dari berbagai definisi Ekonomi Islam di atas dapat disimpulkan secara sederhana, Ekonomi 

Islam  merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam  ekonomi yang 

mengikuti Al-Qur‘an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan Qiyas. 

Pendapat lain mengenai Ekonomi Islam disebutkan oleh Muhammad Firdaus dkk, yang 

menyebutkan  Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah dengan 

perpaduan antara pencurahan tenaga dan pemikiran yang dimiliki oleh manusia dengan wahyu yang 

bersumber dari Allah Swt. Hal inilah yang menjadi landasan perbedaan utamanya dengan ilmu 

ekonomi konvensional, dimana ilmu ekonomi Islam sangat mengutamakan nilai-nilai moral yang 

bersumber dari wahyu Allah, yang tidak semata memikirkan tentang untung-ruginya atau prospek-

tidaknya, tetapi juga dari sisi norma-norma yang harus dipertanggungjawabkan, bukan semata antar 

personal saja, tetapi menyangkut pertanggungjawabkanseorang kepada Allah Swt
5
.    

Pengertian Ekonomi Islam atau lebih akrab disebut dengan Ekonomi Syariah dapat dijumpai 

pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan 

Agama), menyebutkan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah. Meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi 

Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi dan Surat Berharga Berjangka Menengah 

Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan Syariah, Bisnis Syariah.  

 

 

 

                                                      
 
5
  Muhammad Firdaus, dkk, 2007, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Jakarta, Renaisan. 
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Pengertian Ekonomi Syariah juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 1 Buku I Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Selanjutnya 

ditulis KHES)  yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, 

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan 

yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 

    Di dalam pengertian di atas dikenal adanya 12 (duabelas) bidang kegiatan Ekonomi Syariah. 

Adapun pengertian masing-masing sebagai berikut. 

1. Bank Syariah adalah bank menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini didasarkan 

pada Isi Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Pengertian prinsip syariah 

diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor  21 Tahun 2008, yaitu: prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikelurarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. 

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana 

pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non bank dalam 

skala mikro (kecil), salah satu contoh dalam praktik mengenai LKMS ini adalah Baitul Mal 

Wat-Tamwil (BMT); 

3. Asuransi Syariah adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan apada syariat Islam 

dengan mengacu kepada Al-Qur‘an an As-Sunnah. Pengertian lain Asuransi Syariah adalah 

asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad 

(perikatan) yang sesuai dengan syariah
6
; Pada Pasal 20 Buku II Bab I  butir 26 KHES 

Ta‘min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta‘min untuk menerima 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 

                                                      
  

6
 Muhammad Firdaus NH, dkk, 2007,  Sistem Operasional Asuransi  Syariah, Jakarta, Renaisan. 
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4. Reasuransi Syariah pada hakekatnya pengembangan dari industri asuransi syariah itu sendiri, 

memiliki tujuan yang sama dengan asuransi syariah yakni untuk menciptakan kerjasama yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, dimana satu pihak bertindak sebagai 

penanggung beban kerugian ―insurer‖ yang memungkinkan akan menimpa pihak yang 

tertanggung ‖insured/policy holder”. Jika pihak penanggung dalam konteks asuransi syariah 

adalah perusahaan asuransi syariah sendiri, pihak tertanggung adalah individu pemegang polis. 

Dalam konteks reasuransi syariah pihak insurer  adalah perusahaan reasuransi syariah 

sedangkan pihak insured adalah perusahaan asuransi syariah;  

5. Reksa Dana Syariah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan Prinsip Syaiat 

Islam, baik dalam bentuk transaksi antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb 

al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib 

al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna 

investasi. Berdasarkan Fatwa Dewan Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana 

Syariah adalah Reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik 

dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al-mal) dengan 

manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil 

shahibul maal dengan pengguna investasi; Pada Pasal 20 Buku II Bab I  butir 23 KHES Suk 

maliyah/reksa dana syariah adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya 

berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga. 

6. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang 

dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil atau margin atau fee serta 

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.  Pada Pasal 20 Buku II Bab I  butir 22 

KHES Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari‘ah 

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing. 

7. Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan 

prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, 

obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip 

syariah; 
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8. Sekuritas Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi 

prinsip-prinsip syariah 

9. Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan prinsip syariah; Pada 

Pasal 20 Buku II Bab I  butir 28 KHES Nuqud i‘timani/pembiayaan adalah penyediaan dana 

dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya 

berdasarkan prinsip bagi hasil. 

10. Pegadaian Syariah adalah Pegadaian yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah; 

11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasrkan prinsip syariah; Pada 

Pasal 20 Buku II Bab I  butir 39 KHES Sunduq mu‘asyat taqa‘udi/dana pensiun syariah adalah 

badan usaha yang mengelola dan menjalankan program  yang menjanjikan manfaat pensiun 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

12. Bisnis Syariah adalah lebih luas dari perdagangan, karena bisnis meliputi tidak hanya 

perdagangan tapi juga investasi, produksi, pembiayaan, pemasaran yang berdasarkan prinsip 

syariah 

 

C.Ciri-Ciri Ekonomi Islam      

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempurna 

dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syariat. 

Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang 

luhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan 

antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi. 

    1. Sifat pengabdian dari Ekonomi Islam 

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadat apabila dimaksudkan atau diniatkan untuk 

mencari wajah dan keridhaan Allah SWT. Dalam pelaksanaan niat ini harus dijalankan dengan 

menggunakan jalan Allah, misalnya dengan berbuat baik kepada hambaNya, menanggulangi 

kebutuhan-kebutuhan mereka, dan memudahkan orang yang sedang susah dengan penuh ikhlas. 

    2. Cita-cita luhur dari Ekonomi Islam 

Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada keuntungan semata 

melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani, 
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sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan realisasi dari khilafat di bumi Allah, 

karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk 

mempertanggungjawabkan khilafat ini. Khilafat adalah amanat Allah SWT kepada umat manusia 

untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukumnya 

    3. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi 

       Dalam lingkungan ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh 

kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati 

nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah SWT dan perhitungan di hari 

akhirat. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan 

ekonomi jika dibanding dengan pengawasan dari luar. 

    4. Prioritas kepentingan antara individu dan masyarakat dalam Ekonomi Islam 

Islam mengakui masing-masing kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan orang 

banyak selama tidak ada pertentangan di antara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan 

juga mengakui hak milik orang banyak (masyarakat), kebebasan individu diakui selama tidak 

membahayakan orang banyak. Namun jika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan 

kepentingan orang banyak, dan jika tidak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan 

antara kedua kepentingan ini, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada 

kepentingan individu. 

 

D. Hak Milik dalam Ekonomi Islam 

Sejak semula Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak. 

Hak milik tersebut diistilahkan sebagai hak milik khusus dan hak milik umum, yang keduanya 

bersifat tidak mutlak (pemilik mutlak adalah Allah SWT. Hal didasarkan pada  QS.Al Maaidah (5): 

17, 120, Thaahaa (20) : 6, An Nuur (24) : 33 dan Al Baqarah (2) : 30). Adapun isi dari masing-

masing ayat tersebut di atas adalah: 
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1. Q.S. Al Maaidah (5): 17: 

 

                                    

                             

                     

Artinya: 

(17) Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al 

masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi 

kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan 

seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan 

bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 

2. Q.S. Al Maaidah (5): 120: 

 

                           

Artinya: 

(120) kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

 

3. Q.S. Thaahaa (20) : 6: 
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Artinya: 

(6) kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara 

keduanya dan semua yang di bawah tanah. 

 

4. An Nuur (24) : 33: 

 

                                

                              

                                     

       

Artinya: 

(33) dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga 

Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang 

memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah 

yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 

Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038]. 

[1036] Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba 

boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan 

membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau 

budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. 

[1037] Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan 

harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. 
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[1038] Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan 

pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. 

 

Al Baqarah (2) : 30: 

 

                                     

                         

(30) ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

Baik hak milik umum maupun hak milik khusus hanya sekedar hak khilafat dari Allah SWT 

yang terikat dengan perintah-perintah dan larangan-laranganNya. Hak Khilafat adalah amanah Allah 

SWT kepada umat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukumnya. Apabila 

hak khilafat itu dilanggar, maka akibatnya akan digantikan oleh kaum (orang-orang sebagai generasi 

pengganti) yang lebih cocok (QS. Muhammad (47) : 38, Al Qashash (28) : 77, 81). Untuk masing-

masing diberi lapangan sendiri-sendiri dimana yang satu dan lainnya bukan merupakan 

pengecualian ataupun merupakan cara penanggulangan sementara yang terpaksa dilakukan oleh 

karena hal-hal tertentu.  

Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang menganggap hak milik individu sebagai kaidah dan 

hak milik umum sebagai pengecualian, sedangkan ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Berikut ini 

akan dipaparkan perbandingan antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

PERBANDINGAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL 

Perbandingan

EKONOMI SYARI’AH

• Kehendak tidak terbatas 

• Sumber ekonomi terbatas

• Masalah-masalah ekonomi 
dipandu dengan nilai-nilai 
Islam seperti Al-Qur’an, 
sunnah dan ijtihad

• Harga dipandu oleh etika 
Islam, walaupun tetap 
mengakui adanya kekuatan 
permintaan dan penawaran

EKONOMI KONVENSIONAL

• Kehendak tidak terbatas

• Sumber ekonomi terbatas

• Masalah-masalah ekonomi 
dipandu oleh kepentingan 
individu terutama para 
pemilik modal

• Harga yang dipandu oleh 
kekuatan permintaan dan 
penawaran, hal ini mudah 
dipengaruhi oleh 
kepentingan para pemilik 
modal 

 

Sumber: Jafril Khalil, tt, Ekonomi Islam, Perkembangan dan Masa Depannya di Indonesia, 

thlm.  
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  1. Hak milik dalam Islam 

    a. Hak milik umum ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan 

jamaah kaum muslimin. Pada pokoknya suatu benda (harta) itu ada yang boleh dimiliki oleh 

perseorangan dan ada pula yang tidak. Benda atau harta yang tidak boleh dimiliki oleh 

perseorangan inilah yang termasuk ke dalam hak milik umum. Hal ini didasarkan pada Hadist 

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi : 

―Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu mengenai air rumput, api serta garam‖ Hal-

hal yang disebut dalam hadits tersebut, kini dikiaskan menjadi minyak dan gas bumi, barang 

tambang, dan kebutuhan pokok manusia lainnya. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang 

menyangkut kepentingan umum atau  yang menjadi hajat hidup orang banyak.
7
  

Dewasa ini hak milik umum dikembangkan lebih luas yaitu mencakup juga jalan, sungai, 

jembatan, lautan, danau, bukit dan sebagainya. Demikian juga atas harta atau benda-benda 

vital, yaitu sesuatu yang mutlak diperlukan bagi kepentingan negara dan bagi hajat hidup 

rakyat seperti perusahaan listrik, pos, dan Telkom, perusahaan kereta api, air minum, 

penyulingan air, dan sebagainya. 

  Hak milik umum dalam suatu persyarikatan atau organisasi ialah  uang kas, gedung atau 

kantor, inventaris, amal dan usaha yang dijalankan oleh persyarikatan itu seperti : rumah 

sekolah, rumah yatim, atau panti asuhan, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak boleh dimiliki 

atau dimanfaatkan oleh perorangan anggota persyarikatan. Pemanfaatannya harus ditentukan 

oleh pimpinan atas dasar musyawarah, bagi kepentingan persyarikatan atau kepentingan 

masyarakat 

          b. Hak milik khusus, Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 

dorongan-dorongan yang merupakan fitrah, dan insting-insting sosial. Di antaranya adalah 

insting ingin memiliki dan menyukai harta benda (QS. Al Fajr 89 : 19-20), insting ini yang 

mendorong manusia melakukan usaha, pembangunan dan ingin kekal. 

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik ini disertai dengan pengaturannya. 

Penghormatan terhadap hak milik juga disertai dengan penghormatan terhadap harta benda 

yang merupakan tumpuan dari hak milik. Penghormatan ini tampak sebagai berikut: 

                                                      
7
 Mohammad Daud Ali, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, UI Press, hlm. 7 
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              1) Bahwa syariat menganggap harta termasuk 5 (lima) tujuan yang wajib dijaga dan 

dipelihara, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. 

        2) Syariat melarang orang melanggar ketentuan atas harta ini dengan macam apapun dari 

bentuk pelanggarannya. Dalam khutbah wada’ (pelaksanaan haji yang terakhir dilakukan 

Nabi Muhammad SAW), Rasulullah SAW bersabda, 

            ‖Sesungguhnya darahmu sekalian, harta, dan kehormatan adalah hal-hal yang harus 

dihormati olehmu sampai kamu menemui Tuhanmu, seperti terhormatnya harimu ini, dalam 

bulanmu ini, di negerimu ini. Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan, Ya Allah, maka 

saksikanlah oleh-Mu‖. 

 

Selain dari ketentuan yang bersifat umum terdapat juga ketentuan-ketentuan khusus 

tentang bentuk pelanggaran yang dilarang dalam memperoleh harta, yakni: 

1) Merampas harta benda orang lain (QS  Al Maaidah (5) : 33) 

 

                                

                           

              

 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 

dan    membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri 

(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, 

dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar                   

[414] Maksudnya Ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi 

Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 

Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri 
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(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, 

dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, 

 

  2) Mencuri (QS Al Maaidah (5) : 38) 

                             

38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) 

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

3) Menipu (QS An Nisaa’ (4) : 29) 

 

                              

                     

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab 

membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. 

 

4) Melakukan penggelapan (QS  An Nisaa’ (4) : 58) 

                                 

                      



16 
 

 
 

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

 

5) Menyuap dan disuap (QS Al Baqarah  (2) : 108) 

                                

            

108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil 

meminta kepada Musa pada jaman dahulu? dan Barangsiapa yang menukar iman dengan 

kekafiran, Maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. 

 

6) Berjudi (QS Al Baqarah (2) : 215) 

 

                            

                   

215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang 

kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang 

kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. 

 

7) Memakan riba (QS Al Baqarah (2) : 275-279, Ali Imran’ (3) : 130) 
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130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat 

ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 

[228] Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa 

Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: 

nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 

meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi 

lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam 

ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 

jahiliyah. 

 Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk 

memperoleh harta, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai 

oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan  masing-

masing orang, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar 

menurut ukuran moral (QS Al Baqarah (2):188, An Nisaa‘ (4) :32) serta tidak menganiaya orang 

lain dan tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan masyarakat.  

              Untuk itu Islam mewajibkan setiap orang untuk menggunakan sebagian dari hak miliknya 

untuk kepentingan baik perseorangan, agama dan masyarakat. Ini semua karena cara dan usaha 

untuk memperoleh harta dan penggunaannya adalah juga merupakan amanat Allah pada manusia 

yang kelak di akhirat  akan diminta pertanggungjawabkan. 

 

E. Asas-Asas Hukum dalam Kegiatan Ekonomi Islam 

   Berikut ini akan diuraikan mengenai Asas-asas Hukum Ekonomi. Neni Sri Imaniyati 

menyebutkan bahwa asas-asas utama Hukum Ekonomi yang bersumber dari asas Hukum Publik 

antara lain: 

    1. Asas keseimbangan kepentingan; 

    2. Asas pengawasan publik; 

    3. Asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. 
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 Selain asas hukum yang bersumber dari Hukum Perdata atau Hukum Dagang pada dasarnya 

hanya mengandung satu segi saja, yaitu khusus mengenai hubungan hukum pihak di dalam suatu 

kegiatan tertentu
8
. 

 

  Gemala Dewi menyebutkan asas-asas hukum kegiatan ekonomi ada empat, yaitu: 
9
  

1. Kebebasan berusaha; 

2. Pengharaman Riba; 

3. Pengharaman jual-beli samar/mengandung sifat penipuan (Bai’u Al-Gharar); 

4. Pengharaman penyalahgunaan pengaruh untuk mencari harta. 

  Asas kebebasan berusaha didasarkan pada Firman allah SWT dalam al- Qur‘an yang menyebutkan: 

‖Dialah zat yang menjadikan bumi ini mudah buat kamu. Oleh karena itu, berjalanlah di 

permukaannya dan makanlah dari rezekinya (QS. 26: 15). Berdasarkan ayat tersebut tampak asas 

Islam bahwa hal itu telah diserahkan oleh Allah SWT. kepada manusia dan dimudahkannya. Oleh 

karena itu manusia harus memanfaatkan nikmat ini serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari 

anugerah Allah itu. 

  Riba dalam Fiqh adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. 

Ada dua kategori riba, yaitu Riba Nasi’ah dan Riba Fadhal. Riba Nasi’ah adalah penambahan 

bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan (pemakan riba) dari orang yang berutang 

lantaran (dikarenakan) adanya penangguhan. Jenis ini diharamkan dengan berlandaskan kepad Al-

Qur‘an, As-Sunnah dan Ijma‘para imam. Riba Fadhal adalah jenis jual-beli uang dengan uang atau 

barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Jenis ini diharamkan berlandaskan As- 

Sunnah, karena dikhawatirkan menjadi penyebab Riba Nasi’ah. Dalam kaitan ini, Hadits Nabi SAW 

menyebutkan pengharamannya untuk enam jenis barang, yaitu: Emas, Perak, Gandum, Jewwawut, 

Kurma, dan Garam. Alasan (illat) dari pengharaman terhadap enam jenis barang di atas adalah 

karena semua itu tergolong kebutuhan pokok manusia. 

                                                      
8
Neni Sri Imaniyati, 2002, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, Bandung, Mandar Maju. hlm. 71-72. 

   
9Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, 

Jakarta,Kencana, hlm 41-50 
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Al Gharar adalah suatu yang tidak diketahui pasti, benar atau tidaknya. Jadi Bai’u Al-Gharar 

adalah jual beli yang tidak pasti hasil-hasilnya, karena tergantung pada hal yang akan datang atau 

kepada sesuatu yang belum diketahui yang kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. 

Islam mengharamkan usaha seseorang untuk mendapatkan harta dengan jalan 

menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh. Dalam hal ini, Islam menghapuskan usaha yang 

tersembunyi di balik apa yang dapat diperoleh dengan cara itu dan mengarahkannya (harta yang 

diperoleh tersebut kepada perbendaharaan kaum) 
10

. 

 

F. Prinsip Dasar Transaksi Syariah 

Para pemikir Ekonomi Syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategori terhadap prinsip-

prinsip ekonomi syariah. Kurshid Ahmad mengkategorisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah 

pada : prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah.
11

 Mahmud Muhammad Babali menetapkan 

lima prinsip yakni: al-ukhuwah (persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi 

nasehat), al-istiqomah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap taqwa).
12

 

Pada dasarnya Prinsip Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut : 

1.Prinsip Tauhid. 

2.Prinsip Keseimbangan. 

3.Prinsip Khilafah, dan 

4.Prinsip Keadilan. 

     Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempurna 

dengan agama Islam, yaitu dengan adanya hubungan antara Ekonomi Islam dengan Akidah dan 

Syariat. 

 

 

 

                                                      
10

 Ibid., hlm.41-47. 
 
11

Khurshid Ahmad, 1997, Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam,  dalam Ainur R. Sophian, 

Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, Jakarta, Risalah 

Gusti,  hlm. 13. 
 
12

Muslimin H.Kara, Loc.cit. 
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G.Hukum Perikatan Islam 

Hukum Perikatan Islam merupakan bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah yang 

mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.  Menurut Tahir Azhari 

dalam bukunya Gemala Dewi dan kawan-kawan,  Perikatan adalah  seperangkat kaidah hukum 

yang bersumber dari Al Qur‘an, As- Sunnah (Al Hadits) dan Ar- Ra‘yu (Ijtihad) yang mengatur 

tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek 

suatu transaksi
13

  

Pengertian dalam Islam terdapat dua Istilah yaitu: Al ‘Aqdu (akad) dan Al- ‘Ahdu (janji). 

Kata Al ‗Aqdu terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): bahwa manusia diminta untuk memenuhi 

akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil istilah Al-‘Aqdu ini dapat disamakan dengan istilah 

verbintenis dalam KUH Perdata. Istilah Al-ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau 

overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan 

sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, 

yaitu sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 

Di dalam muamalah akad merupakan bagian dari tasharruf. Tasharruf adalah segala yang 

keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara‘ menetapkan beberapa hak. 

      Tasharruf di bagi dua, yaitu tasharruf fi’li dan tasharruf qauli. Tasharruf fi’li adalah usaha yang 

dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah 

yang tandus, menerima barang dalam jual-beli, merusak benda orang lain. Tasharruf qauli ialah 

tasharruf yang keluar dari lidah manusia, yang dibagi menjadi dua, yaitu aqdi dan bukan aqdi. 

Tasharruf qauli aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling 

bertalian, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perkongsian. Tasharruf qauli bukan aqdi ada dua 

macam, yaitu  (a) Merupakan pernyataan pengadaan dua hak atau mencabut suatu hak, seperti 

wakaf, thalak dan memerdekakan. (b) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan 

tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan 
14
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Akad mempunyai tiga pengertian yaitu mengikat, sambungan dan janji. Pada setiap 

persetujuan mengandung tiga tahap, yaitu perjanjian, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih 

dan perikatan. 

Di dalam Al Qur‘an Surat Al Maidah ayat 1 disebutkan bahwa: ―Hai orang-orang yang 

beriman, penuhilah akad-akad itu‖. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa akad atau 

perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT. Dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh 

manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari 
15

 

 

      1.Pengertian, Rukun, Syarat, Subyek, Fudhuli, Aib dan Pembagian Akad   

         Pengertian Akad   

     Di dalam uraian berikut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akad sebagai berikut. Pada Pasal 20 Buku II Bab I 

KHES yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 

atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

 Akad  adalah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara‘ yang 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama 

mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya. 

       Dalam pembuatan akad harus diperhatikan Rukun dan Syarat Akad,  yaitu: 

       a.Rukun Akad antara lain : 

          1) Aqid adalah orang yang berakad; 

          2)Mauqud Alaih adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual, dlm akad 

jual-beli, dlm akad hibah, dlm akad gadai, hutang yg dijamin seseorang dlm akad kafalah; 

          3)Maudhu’ al ‘aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad; 

          4)Shighat Al ‘Aqd adalah ijab dan qabul, hal-hal yang harus diperhatikan dalam Shighat Al ‘Aqd 

(sighat akad adalah : dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad 

dinyatakan) : 

   a) Harus jelas pengertiannya; 

   b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul; 

                                                      
15

 Chairuman Pasaribu dan Suhrahwardi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian dalam Islam, Medan, Sinar 

Grafika, hlm: 2 



22 
 

 
 

   c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak 

terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam 

tijarah harus saling ridla meridlai. 

          Beberapa cara untuk menggambarkan kehendak akad : 

                     (1)  Secara tulisan (kitabah), ―tulisan itu sama dengan ucapan‖; 

                     (2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan 

dengan ucapan dan tulisan, contoh orang yg bisu. Isyarat bagi orang bisu sama 

dengan ucapan lidah; 

                     (3)  Ta’athi (saling beri memberi), contoh : barter, adanya perbuatan; 

                     (4)  Lisan Al- Hal, contoh : titipan. 

Pada Pasal 22 Buku II Bab III Bagian Pertama KHES Rukun Akad terdiri atas : 

  
1) pihak-pihak yang berakad; 

2) obyek akad; 

3) tujuan-pokok akad; dan 

4) kesepakatan. 

 

b. Syarat-syarat Akad : 

                Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi : 

         1) Cakap bertindak; 

         2) Obyek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya; 

                     3) Diizinkan oleh syara‘, dilakukan oleh orang yg mempunyai hak melakukannya; 

                     4) Tidak ada larangan dalam berakad; 

                     5) Akad dapat memberi faedah; 

                     6) Ijab adalah sesuatu yang timbul/keluar dari salah seorang yang berakad (kehendak); 

Qabul adalah sesuatu yang keluar dari orang yang berakad lainnya (pernyataan 

kehendak) 

                     Syarat Khusus : 

          1) Keduanya jelas dalam mengungkapkan keinginan membuat akad; 

          2) Kesesuaian qabul dengan ijab; 

          3) Masing-masing orang yang berakad;  
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          4) Mengetahui maksud lawannya; 

          5) Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad; 

                     Sighat (bentuk ijab qabul) akad ada dua, yaitu sighat lafdhi (lisan) dan Sighat Ghair 

Lafdhi (bukan lisan), meliputi: tulisan, isyarat, tindakan, diam (untuk qabul saja). 

                     Syarat akad juga diatur dalam Pasal 23 – Pasal 25 Buku II Bab III Bagian Pertama  KHES 

yaitu : 

1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki 

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 

2) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-

masing pihak. 

3) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-

masing pihak yang mengadakan akad. 

 

      2 Syarat sahnya Perjanjian  (Akad) dalam Islam 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, syarat sahnya 

perjanjian adalah:  

               a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya; 

               b. Harus sama ridha dan ada pilihan; 

               c. Harus jelas dan gamblang. 

   Syamsul Anwar menyebutkan syarat-syarat umum akad dalam hukum Islam ada empat  

macam, yaitu: 

a. Syarat terbentuknya akad; 

b. Syarat sahnya akad; 

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad; 

d. Syarat mengikatnya akad 

  Selain syarat-syarat umum, terdapat syarat terbentuknya akad ada delapan, dua syarat 

mengenai para pihak, dua syarat menyangkut pernyataan kehendak (ijab kabul), tiga syarat 

mengenai obyek, dan satu syarat menyangkut tujuan akad. Syarat-syarat dimaksud adalah:  

              a  Adanya tingkat kecakapan minimal untuk melakukan akad; Dalam Hukum Islam kecakapan 

minimal untuk melakukan akad itu adalah tamyiz (usia 7 tahun hingga dewasa). Dalam 

Hukum Positif kecakapan minimal untuk melakukan akad adalah usia 18 (delapan belas) 
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tahun*. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris  menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah 

sebagai syarat untuk pembuatan akta notaris. Berdasarkan dasar hukum ini maka dalam 

praktek pembuatan dan pelaksanaan akad di Indonesia untuk memenuhi syarat sahnya akad 

maka para pihak dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan akad minimal berusia 18 

tahun. Hal ini  untuk memenuhi syarat kedua berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu 

tentang kecakapan; 

                b Berbilang pihak, yaitu harus ada lebih dari satu pihak secara riil yang melakukan akad, 

sehingga tidak dapat terjadi satu orang melakukan akad dimana di satu sisi ia mewakili 

orang lain dan di sisi lain merupakan piha asli atau juga mewakili pihak lain; 

               c  Adanya kesatuan majlis akad; 

               d Obyek akad dapat diserahkan; 

               e  Obyek akad dapat ditransaksikan; 

               f   Obyek tertentu atau dapat ditentukan; 

               g  Tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah**. 

 

3. Subyek Akad. 

  Subyek akad adalah pihak-pihak yang berakad. Tidak semua orang dapat melakukan akad, 

terdapat kriteria tertentu untuk dapat membuat akad. Oleh karena itu berikut akan dijelaskan 

mengenai ahliyah, wilayah, wakalah dan fudhuli. 

1) Ahliyah (kelayakan), ada dua : 

a) Ahliyatul Wujub, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima kewajiban dan hak. 

Asasnya : Terlahir hidup(selama hidupnya); 

b) Ahliyatul Adak,yaitu kelayakan seseorang untuk meminta haknya dan dimintai hak orang 

lain darinya dan perkataannya dapat diterima untuk membuat akad yang menimbulkan 

dampak hukum. Asasnya aqil mummayiz (dewasa, berakal dan memahami perkataan, 

yakni berusia 7 tahun ke atas).  

           Ada beberapa penghalang Ahliyah : 

           (1) Penghalang samawi (langit), seperti: gila, idiot, tidur dan pingsan; sakit maut. 

           (2)  Penghalang muktasabah (buatan), seperti : bodoh/tolol, mabuk. 
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                  2)   Wilayah (Kekuasaan), adalah kekuasaan yang diberikan syariat kepada seseorang dalam 

masalah jiwa dan harta yang dapat menimbulkan tasorruf menurut syari’at; 

                Wilayah dibagi dua: 

        (1) Wilayah dhatiyah, yaitu kekuasaan seseorang atas jiwa dan hartanya sendiri; 

          (2) Wilayah mu’tadiyah, kekuasaan seseorang atas orang lain karena sesuatu sebab yang 

membuat syariat menetapkannya.      

Di dalam membicarakan wilayah ini terdapat wali, yaitu Ayah atau wasi (orang yang 

diwasiati)-nya, kakek atau wasinya, qadhi atau wasinya. Syarat wali: 1. Mempunyai 

ahliyyah adak sempurna. 2. Bisa dipercaya. 3. Mampu menjadi wali. 4. Agamanya 

sama dengan agama maula ‘laih (orang yang diwalikannya). 

4)  Wakalah  atau wikalah berarti at-tahfidh(penyerahana, pendelegasian, atau pemberian 

mandat. Secara terminologi kata wakalah adalah akad pemberian kuasa (muwakkil) 

kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil)  atas nama 

pemberi kuasa. Pengertian wakalah  menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) Pasal 20 ayat 38 adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk 

mengerjakan sesuatu.  

Rukun dan syarat wakalah : 

Rukun wakalah terdiri atas : 

(a) Wakil 

(b) Muwakil 

(c) akad 

Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan Kabul. Penerimaan diri sebagai 

penerima kuassa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan. 

Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi 

penerima kuasa. Ijin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak 

sebagai penerima kuasa. Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan 

hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa. 

Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa, suatu perintah dapat bersifat pemberian 

kuasa dan atau bersifat suruha. Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan 

mutlak dan atau terbatas.  
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Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, 

maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak dan penerima kuasa yang 

diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa 

melakukan perbuatan hukum secara terbatas. Jika disyaratkan upah bagi penerima 

kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya 

setelah memenuhi tugasnya. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, 

dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapatkan upah, maka 

pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran. 

Syarat wakalah  

Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Seorang dan atau 

badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk 

melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu 

kewajiban dan atau mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi 

yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. 

 

4  Fudhuli (Orang lancang). 

Orang yang bertindak dalam urusan orang lain tanpa ada kekuasaan untuk melakukannya 

(seperti orang yang menjual barang orang lain tanpa seizinnya dan tanpa ada kekuasaan atasnya). 

Hukum Fudhuli adalah bahwa akadnya tergantung kepada keizinan pemilik, menurut madzhab 

Hanafi dan Maliki sedangkan menurut madzhab Syafi‘i dan Hambali adalah batal. 

 

      5. Aib Akad, ada beberapa aib akad antara lain: 

          a.Ghalat artinya adanya kesalahan pada obyek akad, yaitu kesalahan pada jenis dan      

             sifat., contoh: 

1) Contoh kesalahan pada jenis, yaitu mau berlian tapi ternyata dapat kaca; 

2) Contoh kesalahan pada sifat, yaitu mau beli baju katun warna merah ternyata memperoleh 

baju warna hijau.    

                   Kedua kesalahan ini ada dua: 1. Batiniah, yaitu kesalahan atas dasar persangkaan orang 

yang berakad. Hukumnya: Tidak mempengaruhi akad (yakni sah). 2. Lahiriah, yaitu 

kesalahan yang terjadi pada ijab dan qabul, seperti saya beli emas ini dengan harga sekian, 
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tapi ternyata dapat tembaga. Hukumnya, jika kesalahan terjadi pada jenis ini  maka batal 

akad itu. Jika terjadi pada sifat maka dapat dibatalkan. 

          b.Ghaban, artinya adanya kesalahan mengenai harga dan barang yang tidak sebanding pada 

waktu akad), ada dua: 1. Sedikit. Contoh, jual lembu seharga 50 dinar dengan harga 40 dinar. 

Hukumnya: Tidak mempengaruhi akad (akadnya sah). 2. Banyak. Contoh, jual lembu seharga 

100 dinar dengan harga 50 (yang rugi tentu penjual) atau dengan harga 200 dinar (yang rugi 

tentu pembeli). Hukumnya, diperselisihkan para ulama; ada yang mengatakan ia mempengaruhi 

akad (akadnya tergantung kepada yang dirugikan) dan ada yang mengatakan tidak (akadnya 

sah). Ghaban sedikit atau banyak itu yang menentukan para ahlinya. Namun ada yang 

mengatakan seperlima ke bawah itu sedikit, lebih dari itu banyak. Dan ada yang mengatakan 

ghaban banyak itu pada barang adalah seperlima atau lebih, sepersepuluh atau lebih pada 

binatang, seperduapuluh atau lebih pada harta tidak bergerak; 

         c.Taghrir/Tadlis (Penipuan), maksudnya menggunakan cara-cara tertentu supaya orang mau 

berakad karena menyangka itu demi kemaslahatannya, akan tetapi ternyata kenyataannya adalah 

sebaliknya. Taghrir ada dua jenis, yaitu:  1. Penipuan dengan tindakan, seperti membiarkan sapi 

perahan supaya tampak banyak susunya sehingga pembeli mau membeli; 2. Penipuan dengan 

ucapan, seperti kata-kata penjual: Orang lain mau membayar lebih jika kamu tidak mau beli. 

Hukumnya, jika penipuan itu berupa penipuan suatu sifat yang disukai yang disembunyikan 

dalam akad, yang tanpanya orang   tak mau berakad, maka dalam keadaan ini, orang yang 

tertipu mempunyai hak untuk membatalkan akad, tetapi dengan syarat: sifat yang disukai 

tersebut tidak bisa dilihat dengan mata. 

       d. Paksaan, yaitu pemaksaan seseorang atas orang lain, tanpa hak, untuk melakukan perkara yang 

tidak dikehendakinya, dengan ancaman yang bisa dikenakan oleh pemaksa terhadapnya, 

sehingga ia takut.  

            Macam-macam paksaan: 

            1) Paksaan sempurna, yaitu dengan ancaman menghilangkan nyawanya atau nyawa orang   

yang dilindunginya atau anggota badannya atau seluruh hartanya; 

            2) Paksaan kurang, yaitu dengan pukulan, kurungan dan lainnya; 

                Hukum kedua-duanya: Semua akadnya batal. 
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     6. Pembagian Akad 

     a.Berdasarkan  sifatnya: Sahih dan Ghair Sahih. 

        1) Sahih, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak 

hukum. Sahih dibagi dua, yaitu: Nafidh dan Mauquf: 

            a) Nafidh, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang 

yang aqil, baligh dan mumayyiz; Nafidh ada dua, yaitu: Lazim dan Ghair Lazim. Lazim, 

yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual-beli dan sewa. 

Ghair Lazim, seperti  wakalah, wadi’ah dan pinjaman. 

            b) Mauquf, yaitu yang tergantung, seperti akadnya fudhuli.   

        2) Ghair Sahih, yang tidak terpenuhi rukun dan atau syaratnya sehingga tidak  menimbulkan 

dampak hukum. Menurut Hanafiyah ada dua: 

a) Batil, yang ada kecacatan pada rukunnya, seperti qabul tidak sesuai dengan ijab. 

b) Fasid, yang ada kecacatan pada  syarat/sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui 

sifat-sifatnya. 

Kedua-duanya tidak menimbulkan dampak hukum. Batil dan Fasid sama saja bagi jumhur 

ulama, keduanya tidak menimbulkan dampak hukum. 

         b. Berdasarkan hubungan dampak hukum dengan sighatnya: munjiz, mudhof ilal mustaqbal dan 

mu’allaq. Berikut ini akan diuraikan satu-persatu. 

           1)   Munjiz, yaitu akad yang sighahnya cukup untuk membuatnya terjadi dan dampak hukumnya 

ada seketika (seperti jual beli). 

     2)  Mudhof ilal mustaqbal: sighahnya menunjukkan akad, namun dampak hukumnya terjadi 

pada waktu akan datang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Saya sewakan rumah 

saya kepada anda seharga 20 dinar perbulan mulai bulan depan). Catatan : Ada akad yang 

tidak bisa digantungkan pada masa akan datang (seperti akad tamlikat: jual beli, hibah, nikah 

dll) dan ada yang bisa (seperti sewa, pinjam, kafalah, isqatat: talaq, wakaf, memerdekakan 

budak, itlaqat: wakalah). 

          3) Mu’allaq: Akad yang kewujudannya digantungkan kepada kewujudan sesuatu lainnya     

(Seperti, kalau saya pergi ke Irak, maka kamu jadi wakilku dalam penjualan rumahku). 

Catatan: ada akad yang tidak bisa digantungkan kepada sesuatu yang lain (seperti akad 

tamlikat: jual beli, sewa, hibah, pinjam, hutang dll) dan ada yang bisa (seperti wakalah, 

wasiat, isqatat: talaq, memerdekakan budak dll) dan ada akad di antara kedua-duanya, yaitu 
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bisa digantungkan kepada sesuatu asal rasional (seperti kafalah dan hawalah: jika kamu 

menghutangi dia, maka aku penjaminnya). 

        c. Dari segi tujuannya: 

1) Akad Tamlikat:  Akad yang tujuannya pemilikan barang atau manfaat dengan imbalan atau 

tanpa imbalan. Yang dengan imbalan disebut: ‘iwadhat. Seperti jual beli, salam, sewa, 

mudharabah, muzara’ah dll. Yang tanpa imbalan disebut: tabarru’at. Seperti hibah, I’arah, 

wasiat, sedekah dll; 

2) Isqatat: yaitu yang tujuannya menggugurkan hak seseorang. Hal ini ada yang tanpa imbalan 

seperti talak, memerdekakan hamba, memaafkan dalam qisas, menggugurkan piutang. Ada 

juga yang dengan imbalan seperti talak dengan uang (Khulu‘), memaafkan dalam qisas tapi 

pelaku membayar diat; 

3) Akad Tafwidh dan Itlaq, yaitu Akad yang mengandungi penyerahan kuasa bertindak kepada 

orang lain, seperti akad wakalah dan izin kepada anak mumayyiz untuk berdagang; 

4) Taqyidat, yaitu tindakan melarang orang melakukan tindakan yang sebelumnya dibolehkan, 

seperti menyingkirkan wakil atau nadzir wakaf atau hakim atau wasi; 

5) Akad Tautsiqat atau Takminat, yaitu akad yang tujuan penjaminan pemiutang atas hartanya 

terhadap orang yang berhutang, seperti akad kafalah, hiwalah dan gadai. 

 

7. Asas-asas dan Norma (Kaidah) dalam Muamalah 

      a. Asas-asas dan norma dalam melakukan muamalah 

      Asas-asas hukum (rechts beginselen) atau disebut juga dengan psinsip hukum, bukan 

merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas 

hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak 

abadi/tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah  ―Dasar-dasar 

atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif
16

  

Di dalam melakukan muamalah terdapat beberapa asas antara lain : 

         1. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip ini terlihat 

perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ibadah dan akhlak. Dalam 

                                                      
16
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persoalan muamalah, syari’at Islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap 

berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia, karena ketika Islam datang telah banyak 

dijumpai jenis-jenis muamalah yang dilakukan manusia. Untuk jenis muamalah yang sudah 

ada, adakalanya syari’at Islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang 

telah ada, dan adakalanya juga syari’at Islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang 

ada. Untuk selanjutnya, syari’at Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang 

harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan, 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong-menolong, tidak 

mempersulit dan dilakukan atas dasar suka sama suka. 

      2.   Bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang 

melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, 

maka muamalah itu dibolehkan 
17

. 

Selain asas-asas yang telah diuraikan di atas di dalam melaksanakan muamalah, terdapat beberapa 

norma atau kaidah umum yang ditetapkan syarat dalam melakukan muamalah, antara lain : 

     b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis 

muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada 

Allah dan senantiasa  berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan 

tersebut. 

     c. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan 

mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah 

di bumi. Atas dasar ini, nilai-nilai keadilan, kejujuran dan saling menghargai sesama manusia 

amat dipentingkan dalam bermuamalah, bahkan jika unsur keadilan dan kejujuran tidak ada 

dalam suatu transaksi muamalah, maka muamalah itu bisa menjadi batal. 

      d.Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang 

untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka boleh 

dan bahkan harus dilakukan, karena kaidah fikih menetapkan bahwa apabila ada dua 

kemafsadatan bertentangan, kemafsadatan yang lebih besar kemudharatannya dihindarkan 

dengan mengambil yang lebih ringan kemudaratannya, artinya bahwa untuk menghindari 
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kemafsadatan yang kecil, sebaliknya, jika bertentangan dua kemaslahatan, maka kemaslahatan 

umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus. 

       e.Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia. 

       f.Seluruh yang kotor dan keji adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, 

spekulasi, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang 

dengan tujuan agar komoditi menipis di pasar dan harga melonjak (ikhtiar), dan kecurangan-

kecurangan, maupun dalam kaitannya dengan materi yang diharamkan, seperti minuman keras, 

babi dan jenis najis lainnya. 

       g.Seluruh yang baik dihalalkan 
18

.  

 

8. Asas-asas Hukum Perjanjian  

    a Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah) 

              Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini 

dirumuskan dalam adagium pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

melarangnya. Asas ini jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian maka berarti 

bahwa perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian 

tersebut. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yaitu berlaku 

asas bahwa bentuk-bentuk ibadah sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil 

syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi 

Muhammad SAW atau dengan kata lain disebut bid’ah dan tidak sah hukumnya. 

Di dalam membuat dan melaksanakan perjanjian atau akad syariah maka beberapa asas yang 

dapat digunakan adalah asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (3)  

KUH Perdata. Hal ini didasarkan pada salah satu prinsip dalam muamalah yaitu  hukum dasar dari 

berbagai jenis muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama 

tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.  

  Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata dapat diterapkan karena belum ada ketentuannya  

dalam Al Qur‘an dan Hadits. Alasan lain Peraturan yang ada dapat diterapkan sepanjang tidak 

bertentangan dengan asas-asas dalam melaksanakan muamalah yang telah ditetapkan dalam Al 

Qur‘an dan Hadits. 
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    Asas-asas yang dapat digunakan dalam pembuatan perjanjian antara lain  Asas 

Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam pengertian subyektif. 

Sedangkan asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian untuk penerbitan obligasi 

syariah adalah Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik dalam pengertian obyektif. Berikut 

akan diuraikan asas-asas yang disebutkan di atas satu demi satu. 

 

      Asas-asas hukum yang berkenaan dengan saat membuat perjanjian, yang meliputi pada saat 

lahirnya perjanjian dan berkenaan dengan isi perjanjian. Asas-asas hukum tersebut adalah : 

      a. Asas Konsensualisme atau (Mabda’ ar-Radha’iyyah) 

                  Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan 

tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu adanya formalitas-formalitas tertentu.
19

 

1) Firman Allah dalam surat 4 ayat 29 

                            

                    

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. 

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, 

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu 

kesatuan. 

2) Hadist Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat 

(Hadist riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah) 
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3) Kaidah Hukum Islam, pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak 

dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. 

      Asas ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Sedang arti dari asas 

konsensualisme adalah bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak 

tercapainya kata sepakat diantara para pihak mengenai pokok perjanjian. 

      Asas ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1320 sub 1 KUH Perdata yang 

menyebutkan bahwa : ―Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya‖. Dari perkataan ―persetujuan yang dibuat secara sah‖, hal ini 

menunjuk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka 

yang mengikatkan dirinya. Ini yang merupakan dasar dari asas konsensualisme. 

 

      b. Asas Kebebasan Berkontrak. atau (Mabda’ Hurriyyah at Ta’aqud) 

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan 

bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah 

ditentukan dalam hukum syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang 

dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan 

jalan batil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan 

pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. 
20

  

Asas kebebasan berkontrak atau asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan 

kepada beberapa dalil antara lain  

1) Firman Allah QS 5:1 

                              

                       

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang 

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
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menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

 

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang 

dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 

 

2) Hadist Nabi Muhammad SAW 

Barang siapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk 

penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain 

21
 

3) Kaidah Hukum Islam 

Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang 

mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji. 

Asas ini berkenaan dengan isi perjanjian. Asas Kebebasan Berkontrak didasarkan pada 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : ―semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya‖. 

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak melainkan dibatasi yaitu 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja ketertiban umum dan 

kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena mencakup larangan riba, gharar 

dan syarat penyerta akad yang fasid.
22

 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini pada dasarnya ―orang bebas membuat atau tidak 

membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan 

bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk 

perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada batas-batasnya, yaitu : 

1) Tidak bertentangan dengan kesusilaan 

2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum 

3) Tidak bertentangan dengan undang-undang 
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Berdasarkan perkataan ―semua‖ terkandung  makna  

1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian 

2) Setiap orang bebas untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan suatu 

3) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya 

4) Setiap orang bebas menetukan bentuk perjanjiannya 

5) Setiap orang bebas menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.  

 

       c. Asas Itikad Baik dalam pengertian subyektif. (Asas Amanah) 

Asas itikad baik disini berarti adanya sikap batin atau sanubari seseorang pada waktu 

dimulainya hubungan hukum yang berupa pengira-iraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan 

telah dipenuhi. Asas itikad baik ini harus ada pada saat perjanjian akan dibuat. Asas itikad baik 

ini merupakan asas itikad baik atas dasar kejujuran yang diatur di dalam Pasal-pasal 1963, 1965, 

1977 KUH Perdata. Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad 

baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak 

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.Oleh karena itu, dalam asas amanah ini dituntut kepada 

pihak yang menguasai informasi untuk memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain 

yang tidak banyak mengetahuinya. Bahkan bohong atau penyembunyian informasi yang 

seharusnya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata 

informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh dari 

akad ini misalnya akad murabahah, akad takaful.
23

 

 

d Asas Keadilan 

Dalam Hukum Islam keadilan langsung merupakan perintah Alquran yang menegaskan  
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8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Keadilan merupakan sendi dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.Seringkali akad 

dijaman modern dilakukan tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai 

klausul akad tersebut karena klausul akad tersebut telah dibakukan atau yang disebut dengan 

perjanjian standard. Tidak mustahil dalam pelaksanaannya akad akan menimbulkan kerugian bagi 

pihak lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan 

syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. 

Selain asas-asas tersebut di atas, terdapat beberapa asas dalam pelaksanaan perjanjian,    antara lain 

: 

  1) Asas Pacta Sunt Servanda. 

    Dalam Al Quran dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah 

ususl fikih, perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan 

wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadist dimaksud adalah
24

 

a) Firman Allah dalam QS 17:34 

                                

       

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik 

(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya. 
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b) Asar dari Ibn Mas‘ud, janji adalah utang. 

    Asas ini terdapat dalam perkataan ―berlaku sebagai undang-undang‖. Menurut asas ini bahwa 

pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 

1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi dapat 

pula disebut sebagai asas kekuatan mengikat dari perjanjian dan asas ini berhubungan dengan 

akibat perjanjian. 

    Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus 

mentaati undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah 

mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihaknya sebagai undang-undang. Maksudnya apabila 

para pihak bersengketa tentang isi perjanjian maka pedoman penyelesaiannya adalah undang-

undang yang dibuatnya itu. 

   Dari perkataan mengikat para pihak sebagai undang-undang tersimpul adanya larangan bagi 

hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa asas pacta sunt servanda ini 

merupakan asas kepastian hukum. 

 

2) Asas Itikad Baik dalam pengertian obyektif  

Asas itikad baik disini terutama terletak pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu 

hubungan hukum. Hal ini berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik disini atas 

dasar kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. 

 

         3)Asas Keseimbangan (Mabda’at-Tawazun fi al-Mu’awadhah) 

            Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan kedudukan antara para pihak dalam 

bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu baik 

keseimbangan apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul 

risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) 

tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang 

mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap 

transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian 

usaha, sementara kreditur dapat bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu 

sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. 
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4) Asas Kemaslahatan (Tidak memberatkan) 

Maksud dari asas ini adalah akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan 

memberatkan (masyaqqah). Apabila  dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan 

yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak 

bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan 

kepada batas yang masuk akal.
25

 

 

H  Hukum Ekonomi Syariah 

 Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan 

peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. H.M.N. Purwosutjipto memberi definisi 

tentang hukum sebagai berikut : 

―Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat 

yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat 

bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang 

dikehendaki oleh penguasa tersebut‖
26

. 

  Pengertian hukum di atas adalah pengertian hukum positif dalam pengertian hukum yang 

sengaja dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa di suatu negara atau masyarakat 

di daerah tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Pengertian lainnya, yaitu hukum sebagai peraturan 

atau seperangkat norma yang mengatur tingkah manusia dalam suatu masyarakat, yang berupa 

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut
27

. 

Hukum Ekonomi menurut pendapat Sumantoro dalam simposium pembinaan hukum ekonomi 

adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik 

yang mengatur kehidupan ekonomi
28

. 
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              Pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi adalah perangkat hukum 

yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional 

maupun Internasional.Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan 

perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur 

dan syarat: 

    a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus; 

    b. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan secara sah atau legal; 

    c. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan
29

.   

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Hukum Ekonomi terletak pada bidang 

Hukum Perdata dan pada Bidang Hukum Publik, keseimbangan kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh karena itu. Hukum 

Ekonomi mampu mengakomodasi dua aspek hukum sekaligus yaitu aspek Hukum Publik dan aspek 

Hukum Perdata. Dengan demikian maka asas-asas hukum ekonomi dibangun oleh asas-asas hukum 

yang bersumber dari hukum publik dan hukum privat. 

       Ekonomi Syariah berdasarkan Penjelasan  Dalam Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Pengadilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syariah meliputi : 

a. Bank syariah; 

b. Asuransi syariah; 

c. Reasuransi syariah; 

d. Reksa dana syariah; 

e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; 

f. Sekuritas syariah; 

g. Pembiayaan syariah; 

h. Pegadaian syariah; 

i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; 

j. Bisnis syariah; dan 

k. Lembaga keuangan mikro syariah. 
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Pengertian Hukum Ekonomi Syariah belum didefinisikan secara baku oleh kalangan pakar 

hukum Indonesia sehingga dari uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa Hukum Ekonomi Syariah 

adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan 

hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

           Praktek Hukum Ekonomi Syariah sebenarnya sudah ada di negeri ini dalam berbagai bentuk 

sejak umat Islam membangun masyarakat. Misalnya adalah Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk 

transaksi jual-beli, perjanjian dagang, sewa menyewa, gadai dan lain-lain yang memperhatikan 

kaedah halal-haram dan pelarangan riba. Begitu juga pelaksanaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, 

wasiat, dan kewarisan syariah, tetapi semua itu pada umumnya hanya dilaksanakan sebagai hukum 

diyani murni dan tidak banyak melibatkan kekuasaan negara dalam bentuk hukum qadha’i modern 

dimana terdapat lembaga penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa, badan yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan setiap putusan yang diambil, peraturan perundang-undangan yang jelas 

dan lain-lain yang berhubungan
30

. 

           Kehadiran Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Indonesia dewasa ini, sesungguhnya 

tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) 

sebagaimana anggapan sebagian orang, lebih jauh dari itu juga, yaitu karena adanya kebutuhan 

masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi 

syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara 

Republik Indonesia. 

     Peraturan perundang-undangan  tentang Hukum Ekonomi Syariah  adalah:  

1.   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

     2.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-  undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 13 yang mengatur tentang prinsip syariah. 

      3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia.  

4. PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

                                                      
30

 Rifyal Ka‘bah, 2007, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan 

Agama, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Yarsi. 
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5.  PBI No. 6/9/PBI/DPM tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktivitas Produktif  bagi 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah; 

6. PBI No. 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah; 

7. PBI No. 8/3/2006, 30 Januari 206 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

manjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan 

Pembukaan Kantor Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan oleh Bank Umum Konvensional; 

8. PBI No. 8/7/PBI/2006, 27 Februari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 

7/13/PI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; 

9.   PBI Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi  Perbankan; 

 10.  PBI Nomor: 10/1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Inadonesia Nomor 

8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan; 

11 PBI Nomor :9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan  

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah; 

      12. SEBI No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka  

Pendek bagi Bank Syariah; 

      13.SEBI No. 8/10/DPbS 7 Maret 2006 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

7/53/DPbS 22 November 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank 

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.  

      14.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) 

Hubungan Hukum Ekonomi Syariah secara umum, dan Perbankan Syariah secara khusus di 

Indonesia, dapat dilihat dari pengakuan atas Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disingkat 

DSN), sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam 

PBI dan SEBI yang beberapa contohnya seperti disebutkan di atas. 
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I  Jenis-Jenis Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) dalam Perkara Ekonomi 

Syariah 

1. Musyawarah 

Dalam syariat Islam musyawarah ini dinamakan perdamaian atau shulhu yaitu suatu jenis akad 

untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri 

sengketa. Masing-masing pihak dalam shulhu dituntut untuk mau berkorban demi terlaksananya 

shulhu tersebut, sehingga tidak ada pihak yang kalah dan menang keduanya saling diuntungkan. 

Konsep shulhu masing-masing pihak diistilahkan dengan mushalih  sedangkan obyek yang 

diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan musholih ‘anhu dan perbuatan yang dilakukan 

oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan  musholih 

‘alaihi.
31

 

  Musyawarah dalam upaya perdamaian terhadap sengketa antara orang-orang muslim 

disyariatkan dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Alquran Surah Al-Hujarat ayat 9  

                               

                                  

       

9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu 

damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah 

Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku 

adil. 

 

 

                                                      
31
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   Dalam Hadist perintah shulhu sebagai berikut 

Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hikam dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‗ Amar 

bin Auf, Bahwa Rasulullah SAW bersabda Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, 

kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. At Tirmidzi 

dalam hal ini menambahkan dan Muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat 

mereka. Sedangkan salah seorang sahabat Rasul SAW Umar ra pernah mengungkapkan Tolaklah 

permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui peradilan akan 

mengembangkan kedengkian di antara mereka yang bersengketa.
32

 

Rukun Perdamaian meliputi 

a) Ijab 

b) Kabul 

c) Lafal 

Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa 

adanya ijab, Kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila 

rukun ini telah terpenuhi, maka dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, 

yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati isi perjanjian. Perjanjian itu dapat 

dipaksakan pelaksanaannya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan kalaupun dibatalkan 

harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

 

Syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut
33

 

a) Subyek 

Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, 

dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-

hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu. Sebab belum tentu setiap orang yang cakap 

bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut 

hokum tetapi tidak memiliki kekuasaan (wewenang) untuk memiliki adalah misalnya 1) wali 

atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya 2) pengampu atas harta benda 

                                                      
32

 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam dalam Wirdyaningsih, 

2006,Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 229 sebagaimana 

dikutip oleh Ibid, hlm 138-139 
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orang yang berada di bawah pengampuannya dan 3) nadzir (pengawas) wakaf atas tanah hak 

milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya. 

b) Obyek harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut 

Berbentuk harta( baik berwujud maupun tidak berwujud) dapat dinilai, diserahterimakan, 

dan bermanfaat contoh tidak berwujud adalah hak milik intelektual. 

Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan, 

yang dapat menimbulkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama. 

 

Sengketa yang boleh didamaikan adalah meliputi 

a) Sengketa berbentuk harta yang dapat dinilai 

b) Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan 

yang dapat menimbulkan pertikaian baru 

c) Perjanjian perdamaian hanya terbatas pada persoalan – persoalan muamalah saja (hubungan 

keperdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT tidak dapat 

diadakan perdamaian. 

 

2. Arbitrase (hakam) 

   Konsep arbitrase (hakam) menurut kajian fiqh adalah suatu jenis perikatan (akad/perjanjian) 

perdata Islam dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan 

yang terjadi antara dua atau pihak-pihak yang bersengketa, dengan menunjuk atau memilih 

hakam secara sukarela oleh 2 (dua) orang yang bersengketa. Kedua belah pihak akan mentaati 

penyelesaian oleh hakam yang mereka tunjuk itu. 

Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata saja, 

namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah al-amwal 

(harta benda). Bahkan menurut Peraturan Prosedur Beracara dalam Basyarnas yurisdiksi 

kewenangan arbitrase syariah  meliputi penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan 

perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis 

untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai Peraturan Prosedur Basyarnas. 

Prosedur penyelesaian perkara melalui Basyarnas adalah sebagaimana menurut BANI dan 

peraturan lain yang berlaku, kecuali secara khusus ditentukan dalam Basyarnas 
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    3   Al-qadla atau pengadilan 

                Kata al-qadla secara harfiah berarti menyelesaikan. Pengertian secara etimologis ini seperti 

tercantum dalam QS al-ahzab :37. Dapat juga bermakna menunaikan, memutuskan hukum atau 

membuat sesuatu ketetapan. Secara fiqh berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan 

oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar 

mengharuskan orang mengikutinya. Pengertian al-qadla dalam perspektif Islam dapat 

disepadankan dengan pengertian peradilan  menurut ilmu hukum 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Apa dasar hukum bagi berlakunya hukum ekonomi syariah? 

2.Jelaskan perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? 

3. Terangkan asas-asas yang digunakan dalam ekonomi syariah? 

4.Bagaimana Islam mengatur mengenai hak milik? Jelaskan? 

5.Bandingkan pengertian hak milik menurut hukum Islam dan Hukum Perdata? 
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ARTIKEL: KERUNTUHAN KAPITALISME, POPULARITAS EKONOMI 

SYARIAH (?) 

Februari 4, 2009 

Posted by qnoyzone in politikitikin, relijiuz.  

Tags: artikel, republika online, http://pinterngomong.multiply.com, Keruntuhan 

Kapitalisme, Kemenangan Ekonomi Islam 

trackback  

[ Sumber : Republika Online ] — Prancis Segera Buka Perbankan Syariah 

Setelah Inggris dan berbagai negara barat lain mengembangkan keuangan dan perbankan 

syariah, kini giliran Perancis yang tertarik mengembangkan bisnis tanpa bunga itu. 

Tujuannya, sama. Negara asal asal Zinedine Zidane itu, ingin menarik dana investasi 

Timur Tengah saat harga minyak terus melambung tinggi. Kongres Senat Prancis 

menyatakan, bakal mengadakan dua diskusi keuangan syariah pada 14 Mei mendatang. 

Diskusi tersebut akan mengkaji kemungkinan pengembangan keuangan syariah di negara 

itu. Pengkajian dilakukan karena pemerintah ingin mengajak investor Timur Tengah 

berinvestasi syariah di negara itu. 

―Pertumbuhan (keuangan syariah global) menyebabkan berbagai negara tertarik 

mengembangkan, termasuk di Eropa,‖ kata Presiden Komisi Keuangan Kongres Senat 

Prancis, Jean Arthuis sebagaimana dilansir situs berita www.zawya.com. Rencananya, 

diskusi akan dipimpin oleh Arthuis. Diskusi ini akan diikuti peserta dari berbagai 

lembaga keuangan dan investasi. Diskusi akan mengkaji mengenai integrasi keuangan 

syariah dalam sistem keuangan global. Diskusi juga akan mengkaji pengembangan 

keuangan syariah di Perancis. ―Diskusi akan mengkaji bagaimana berbagai pelaku bisnis 

di Perancis dapat bekerja dengan dana investasi syariah,‖ ujar Arthuis.  

http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2009/02/04/artikel-keruntuhan-kapitalisme-popularitas-ekonomi-syariah/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2009/02/04/artikel-keruntuhan-kapitalisme-popularitas-ekonomi-syariah/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/category/politikitikin/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/category/relijiuz/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/tag/artikel/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/tag/republika-online/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/tag/httppinterngomongmultiplycom/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/tag/keruntuhan-kapitalisme/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/tag/keruntuhan-kapitalisme/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/tag/kemenangan-ekonomi-islam/
http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2009/02/04/artikel-keruntuhan-kapitalisme-popularitas-ekonomi-syariah/trackback/
http://www.zawya.com/
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Arthuis menyebutkan, keuangan syariah saat ini diestimasi mencapai lebih dari 700 miliar 

dolar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan tanpa bagi hasil ini terus tumbuh 

signifikan. Pertumbuhan itu umumnya terjadi di Timur Tengah dan Asia Tenggara. 

Menurutnya, saat ini Inggris juga tengah berupaya keras mengembangkan keuangan 

syariah. Hal itu dimulai pada 2004 lalu yang ingin menjadikan London sebagai pusat 

keuangan syariah. Prancis terletak di Eropa Barat. Negara ini memiliki ibu kota Paris dan 

menjadi salah satu anggota pendiri PBB dengan hak veto. Prancis juga merupakan 

anggota pendiri Uni Eropa. Prancis dulu dikenal sebagai negara yang cukup dipengaruhi 

oleh prinsip Katolik Roma. Hal ini karena mayoritas penduduk negara ini penganut 

Katolik Roma. Namun, usai UU yang memisahkan pengaruh agama atas negara lahir, 

Prancis menjadi negara sekuler. 

Solusi krisis global 

Sementara itu, Pakar Keuangan Syariah International Center for Education in Islamic 

Finance (INCEIF), Mohammed Mahmud Awan, menyebutkan, keuangan syariah 

merupakan solusi atas krisis ekonomi global. Saat ini, kasus kredit macet perumahan di 

AS (subprime mortgage) menyebabkan berbagai lembaga keuangan merugi hingga 

miliaran dolar AS. Bahkan, krisis kredit macet perumahan di AS sebetulnya tidak akan 

terjadi bila menggunakan sistem keuangan syariah. 

―Krisis ini harus dilihat sebagai peluang besar karena keuangan syariah memiliki kapasitas 

dan kemampuan untuk menstabilkan pasar,‖ kata Awan sebagaimana dilansir situs berita 

www.menafn.com. Karena itu, Awan mendorong keuangan syariah terus dikembangkan. 

Hal itu karena industri tanpa bunga itu memang bisa menjadi solusi alternatif bagi upaya 

stabilisasi keuangan global. 
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Inggris, Negara Barat Pertama yang akan kembangkan Sukuk 

Perkembangan industri perbankan syariah di Inggris terus berkembang. Dalam waktu 

dekat bank-bank di Inggris diizinkan untuk menjual surat obligasi syariah atau yang 

dikenal dengan istilah sukuk. Dengan demikian, Inggris akan menjadi negara Barat 

pertama yang mengizinkan sukuk. 

Laporan surat kabar Daily Telegraph edisi Selasa (30/1) mengutip pernyataan sekretaris 

bidang ekonomi departemen keuangan, Ed Balls yang mengatakan bahwa dirinya siap 

melakukan langkah selanjutnya dalam reformasi ekonomi, di mana regulasi dan sistem 

pajak bisa mendorong berkembangnya produk-produk syariah. 

The Financial Times (FT) melaporkan, aturan tentang sukuk akan dipublikasikan 

bersamaan dengan pengumuman anggaran tahunan yang akan jatuh tempo pada Maret 

atau April. Menurut FT, pasar sukuk nilainya mencapai 45 milyar dollar di antara surat-

surat obligasi yang ada. 

Lebih lanjut Balls menyatakan akan mempresentasikan pemberlakuan sukuk ini dalam 

acara pertemuan tingkat tinggi Euromoney Annual Islamic Finance ke-6. Pertemuan ini 

dihadiri oleh para pengusaha jasa keuangan terkemuka di Inggris, termasuk para gubernur 

bank sentral, dua menteri dan para penentu kebijakan industri perbankan. 

Pertemuan tersebut memfokuskan bahasan pada perkembangan pasar sukuk dan upaya 

menginternasionalkan produk-produk dan jasa keuangan syariah yang ada di pasar 

keuangan syariah. 
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London Pusat Industri Keuangan Syariah 

Dalam pertemuan itu yang akan berlangsung selama dua hari itu, Balls akan 

mengumumkan pula rencana pemerintahnya untuk menjadikan London sebagai pusat 

industri keuangan syariah. Ini adalah contoh bahwa sektor publik dan privat bekerjasama 

guna mewujudkan ambisi bersama untuk membentuk pasar internasional yang luas bagi 

jasa dan produk keuangan syariah, dengan London sebagai pusatnya, tandas Balls. 

Untuk itu, kata Balls, Menteri Keuangan Inggris, Gordon Brown dalam laporan 

anggarannya, akan menjelaskan lebih jauh tentang reformasi di bidang keuangan guna 

mendorong perkembangan perbankan syariah. Brown meyakini, Inggris bisa menjadi 

pintu gerbang bagi industri keuangan dan perdagangan syariah, khususnya kota London di 

mana terdapat banyak bank-bank yang menyediakan jasa dan produk berbasis syariah, 

dibandingkan tempat lain yang menjadi pusat keuangan Barat. 

Jumlah warga Muslim di Inggris yang mencapai 1, 8 juta jiwa, menjadi pasar potensial 

bagi industri perbankan syariah. Beberapa retail bank, seperti Lloyds TSB-bank kelima 

terbesar di Inggris-sudah menyediakan produk-produk berbasis syariah mulai dari 

tabungan sampai pinjaman untuk pembelian rumah. 

Saat ini dipekirakan ada 300 bank dan institusi finasial berbasis syariah di seluruh dunia 

yang asetnya diproyeksikan akan tumbuh sebesar satu triliun dollar pada 2013. Lembaga 

keuangan Barat seperti Citigroup, Deutsche Bank, HSBC dan UBS juga sudah merambah 

pelayanan jasa keuangan syariah. Jepang rencananya akan mengenalkan sistem syariah 

dalam industri perbankannya untuk menarik nasabah dari Timur Tengah. 
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 Kanada Kembangkan Keuangan Syariah untuk Bisnis Ekspor 

Demam bisnis keuangan syariah terus merebak di sejumlah negara barat, termasuk 

Kanada. Negara tetangga AS tersebut terus berupaya mengembangkan bisnis keuangan 

syariahnya melalui upaya Export Development Canada (EDC). EDC ini bertujuan 

mengembangkan bisnis ekspor negara tersebut melalui peningkatan bisnis syariah. 

Lembaga tersebut menandatangani nota kesepakatan kerjasama Memorandum of 

Understanding, (MOU) dengan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and 

Export Credit (ICIEC) sebagaimana dimuat situs resmi pemerintan Kanada news. 

——————— 

Kapitalisme yang menjadi landasan ekonomi barat termasuk dedengkot2nya spt Amerika 

akhirnya runtuh karena ketamakannya juga. Negara2 barat kini mengembangkan ekonomi 

syariah, dunia kembali menoleh ke mata uang Dinar sbg mata uang berbasis emas spt yg 

disepakati melalui kesepakatan Brent Woods. Saatnya kejayaan Islam telah tiba, kembali 

spt masa lampau saat Islam menjadi pioner dlm bidang kedokteran, astronomi dan 

arsitektur dunia. 

http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2009/02/04/artikel-keruntuhan-kapitalisme-

popularitas-ekonomi-syariah/ 
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BAB II 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) 

 

 

   Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU Arbitrase) disebutkan 2 cara penyelesaian 

sengketa di luar Pengadilan yaitu Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar 

Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa; dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Penilaian Ahli. Bahkan 

jika dicermati mekanisme APS yang dapat disepakati oleh para pihak sesungguhnya sangat banyak 

dikenal ragam APS ini, seperti dialogue, negotiation, mediation, conciliation, dispute prevention, 

binding opinion, valuation, expert appraisal, expert determination, special masters, ombudsmens, 

minitrial, private judges, summary trial, musyawarah untuk mufakat, runggun adat, begundem, 

rembug desa, hakim perdamaian, barangay/barrio, quality arbitration, arbitration, combination of 

process.
1
 

Perbandingan gambaran umum antara APS, Arbitrase, dan Litigasi dalam menyelesaikan 

sengketa 
2
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(Privatization of the Judicial System) dalam Seminar the ASEAN CHAMBER OF COMMERCE, 

Jakarta10 November 1997, hlm11 sebagaimana dikutip oleh Moch Basarah, 2011, Prosedur 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  

APS, ARBITRASE, LITIGASI 

 

 

PROSES APS ARBITRASE LITIGASI 

Yang Mengatur Para pihak (parties) Arbiter Hakim 

Prosedur Informal Agak Formal sesuai 

dengan rule 

Formalistik teknis 

Jangka waktu Segera (speed) 3-6 

minggu 

Agak cepat (3-6 bulan) Lama-lambat 2 tahun 

lebih 

Biaya Murah (low cost) Terkadang sangat 

mahal 

Sangat mahal 

(expensive) 

Aturan Pembuktian Tidak perlu Agak informal Sangat formal dan 

teknis 

Publikasi Konfidensial Konfidensial Terbuka untuk umum 

Hubungan Para Pihak Kooperatif Antagonistik Antagonistik 

Fokus Penyelesaian For the Future Masa lalu (the past) Masa lalu (the past) 

Metode Negosiasi Kompromis Sama Keras pada 

prinsip Hukum 

Sama Keras pada 

prinsip Hukum 

Komunikasi Memperbaiki yang 

Sudah Lalu 

Jalan Buntu (blocked) Jalan Buntu 

(blocked) 

Hasil Win-win Win-Lose Win-Lose 

Pemenuhan Sukarela Selalu ditolak dan 

mengajukan oposisi 

Ditolak dan mencara 

dalih 

Suasana Emosional Bebas Emosi Emosional Emosi Bergejolak 
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A Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa   

Sejarah munculnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika 

Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika 

Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, 

dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan 

adanya keprihatinan yang serius mengenai akibat negatif yang semakin meningkat dari hasil 

penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar Assosiation (ABA) 

merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite APS pada organisasi mereka serta  

diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada 

sekolah ekonomi.
3
 

APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, dimana pada saat itu APS 

berkembang karena dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi keprihatinan terhadap proses litigasi yang 

terjadi pada saat itu di Negara Amerika Serikat, hal-hal yang melatarbelakangi sebagai berikut
4
 

     1 Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan 

menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang 

tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. 

      2  Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa 

      3  Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan 

      4 Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan 

yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. 

Di Indonesia sebenarnya bentuk penyelesaian-penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini 

atau APS sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia 

dalam menyelesaikan sengketa selalu menggunakan bentuk musyawarah dan mufakat dan 

diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan budaya musyawarah dan mufakat ini masih tampak di 

lingkungan masyarakat pendesaan di Indonesia. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan maka mereka akan menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada kepala 

                                                      
3
 Susanti Adi Nugroho, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta:Telaga Ilmu 

Indonesia,hlm 2 -3 sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winarta, 2011, Hukum Penyelesaian 

Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 10. 

 
4
 Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia 

Indonesia, Bogor,hlm 35 
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desa atau Ketua Adat. Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh warga pendesaan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa. 

Sayangnya di Indonesia justru APS ini tidak diatur secara lengkap oleh UU Arbitrase, 

pengaturan APS hanya terdiri dari 1 pasal yaitu dalam Pasal 6 dari 82 pasal yang terdapat dalam UU 

Arbitrase. Pengaturan APS tentu saja menjadi tidak komprehensif dan sumir, bahkan dalam 

Ketentuan Umum UU Arbitrase tidak dijumpai pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

dan penilaian ahli. Padahal seharusnya untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam 

penafsiran ketentuan mengenai masing-masing APS tersebut perlu diatur secara terperinci sehingga 

dalam praktik banyak menimbulkan penafsiran dan kemungkinan banyak persoalan yang mungkin 

timbul jika sengketa diselesaikan melalui APS.  

Selain karena alasan budaya APS yang memang sudah melekat dengan karakter masyarakat 

Indonesia yang kekeluargaan, APS juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di 

Indonesia. Dewasa ini, banyak sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat Indonesia menggunakan 

APS, sebagaimana dapat dilihat pada masyarakat pendesaan di Sulawesi seperti diuraikan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh HMG. Ohorella dan kawan-kawan,  dalam penelitian tersebut ada 

beberapa contoh kasus yang diselesaikan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

yaitu :
5
 

     1   Kasus kecelakaan mahasiswa-mahasiswi PTN-PTS di Ujung Pandang dimana penyelesaiannya 

dilalukan dengan negosiasi. 

     2  Sengketa ganti rugi untuk pembangunan Kampus Baru Universitas Hasanuddin di km 10 

Tamalanrea yang diselesaikan melalui mediasi. 

     3   Penyelesaian kasus sengketa perkelahian memperebutkan air irigasi di Kelurahan Tanru Tedong 

melalui arbitrase. 

Terdapat lima faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan alternatif 

penyelesaian sengketa/APS (Alternatif Dispute Resolution/ADR) di Indonesia yang meliputi 

1. Meningkatnya daya saing dalam mengundang investor di Indonesia. Kepastian hukum termasuk 

ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien merupakan faktor penting bagi pelaku 

ekonomi yang menanamkan modalnya di Indonesia. 

                                                      
5
 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, 

dan Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 14-15 
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2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa 

keadilan bukan hanya memenuhi ketentuan hukum belaka. 

3. Meningkatnya daya kritis masyarakat yang diiringi dengan tuntutan berperan aktif dalam proses 

pembangunan. Meningkatnya daya kritis masyarakat sejalan dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam 

penetapan kebijakan. 

4. Hak masyarakat berperan serta memiliki makna perlunya pengembangan mekanisme 

penyelesaian konflik untuk mewadahi perbedaan pendapat yang muncul dari keperansertaan 

masyarakat tersebut. 

5. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-

lembaga APS dan kuasi pengadilan (tribunals) apabila sifatnya pilihan (optional) maka akan 

terjadi proses seleksi alamiah yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat
6
 

Tentunya tidak semua kasus persengketaan dapat diselesaikan dengan menggunakan APS, dan 

APS juga tidak akan selalu menjamin hasil penyelesaian yang memuaskan dan adil bagi para pihak 

bersengketa. Paling tidak, ada alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat selain cara 

penyelesaian sengketa yang selama ini dikenal yaitu melalui litigasi. Untuk dapat menyelesaikan 

sengketa melalui APS ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu
7
 

     1 Sengketa masih dalam batas yang wajar 

        Batasan wajar ini tentunya sangat relatif, ukurannya adalah permusuhan para pihak yang 

berkonflik masih dalam batas yang dapat ditoleransi atau tidak. Dengan kata lain para pihak yang 

berkonflik masih mau bertemu dan punya keinginan dan iktikad baik untuk menyelesaikan konflik 

untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang Win-Win Solution,  tidak ada rasa kebencian dan 

permusuhan diantara mereka. Jika kedua belah pihak yang berkonflik sudah tidak punya keinginan 

untuk bertemu dapat diperkirakan bahwa rasa permusuhan antara mereka sudah sangat parah 

sehingga jika konflik diselesaikan menggunakan APS akan sulit atau tidak mungkin tercapai. 

                                                      
6
 Mas Ahmad Santosa, Pelembagaan ADR di Indonesia, Makalah untuk menanggapi Laporan 

Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia di bidang ADR, Jakarta, September 1997, 

hlm 2 sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ibid, hlm 19 dalam Frans Hendra Winarta, 2011, 

.Op.cit, hlm 6-7 

 
7
 Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

hlm 6-7 
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Dapat dipastikan mereka akan lebih menyukai penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang 

menghasilkan putusan Win Lose Solution  

    2 Komitmen para pihak 

       Pihak yang bersengketa memang punya tekad untuk menyelesaikan sengketanya melalui APS dan 

mereka juga siap menerima dan melaksanakan tanggungjawab dari hasil penyelesaian APS 

tersebut. Semakin besar komitmen dan penerimaan para pihak atas proses penyelesaian sengketa 

menggunakan APS ini tentunya juga  memberi kemungkinan yang besar  akan keberhasilan 

penggunaan APS sebagai suatu cara penyelesaian sengketa. 

    3 Keberlanjutan hubungan para pihak yang bersengketa 

       Penyelesaian sengketa menggunakan APS selalu menghasilkan hasil penyelesaian yang Win-Win 

Solution sehingga apabila para pihak yang bersengketa masih menginginkan untuk 

mempertahankan hubungan yang baik dan sudah terjalin diantara mereka serta juga masih 

menginginkan tetap melanjutkan hubungan bisnis setelah sengketa mereka berakhir, tentunya akan 

memilih APS untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Dengan pertimbangan kepentingan 

keberlanjutan bisnis dimasa depan yang mendorong mereka untuk tidak hanya sekedar memikirkan 

hasil penyelesaian sengketa tetapi juga bagaimana cara menyelesaikannya. 

    4 Keseimbangan posisi tawar menawar 

      Penyelesaian sengketa menggunakan APS menghendaki para pihak berada dalam posisi tawar 

menawar yang seimbang. Meskipun kondisi ini terkadang sulit ditemukan, karena sering dijumpai 

kondisi dimana salah satu pihak berada dalam kondisi ekonomi, psikologis, sosial yang lebih tinggi 

dibandingkan pihak lawannya, sehingga seolah-olah pihak yang memiliki kondisi yang lebih tinggi 

ini lebih banyak  melakukan penawaran dibandingkan pihak lawannya. Seharusnya perbedaan 

kondisi ini tidak mempengaruhi posisi tawar menawar di antara para pihak artinya salah satu pihak 

tidak boleh mendikte atau bahkan mengintimidasi pihak lawan agar sebuah penyelesaian 

disepakati. 

    5 Proses dan Hasil penyelesaian sengketa bersifat pribadi dan rahasia 

      Para pihak yang bersengketa menginginkan agar proses penyelesaian sengketa bersifat pribadi dan 

tidak diketahui oleh umum dan demikian juga dengan hasil penyelesaian sengketanya tidak 

dimaksudkan untuk di ketahui  atau dipublikasikan  untuk khalayak umum karena dinilai 

konfidensial atau rahasia. Jadi tujuan yang ingin dicapai sesungguhnya oleh para pihak yang 
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bersengketa adalah agar para pihak memperoleh penyelesaian sengketa dengan cara dan hasil yang 

memuaskan mereka. 

 

B Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa   

Pengertian Alternatif Penyelesaiaan Sengketa (APS) dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 

angka 10 yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk dalam pengertian 

APS yaitu 

1 Konsultasi yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan 

pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya 

kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. 

2 Negosiasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan 

dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan 

kreatif. 

3 Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator 

4 Konsiliasi yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak 

dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima 

5 Penilaian ahli yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Pengaturan mengenai APS ini dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 6 dimana 

penyelesaian sengketa melalui APS ini diselesaikan dengan pertemuan langsung oleh para pihak 

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan 

tertulis.  Dalam hal sengketa atau beda pendapat itu tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan 

tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat itu diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 

penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 

(empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang 

mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua 

belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh 
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lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui mediator dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan 

dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan 

dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib 

selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Apabila usaha 

perdamaian tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat 

mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase adhoc. 
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Bagan 2.1 

TAHAPAN APS DALAM UU ARBITRASE 
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TAHAP 1 
PERTEMUAN 

LANGSUNG 

PARA PIHAK 

14 HARI 

TAHAP 2 

MENGGUNAKAN 

KESEPAKATAN TERTULIS, 

DISELESAIKAN OLEH  

SEORANG/ / LEBIH 

PENASIHAT AHLI ATAU 

SEORANG MEDIATOR  

KESEPAKATAN 

TERTULIS 

TAHAP 3 
LEMBAGA ARBITRASE / 

LEMBAGA APS MENUNJUK 

MEDIATOR 

7 + 

30+30 

HARI 

TIDAK 

BERHASIL 

14 HARI 

TIDAK 

BERHASIL 

TIDAK 

BERHASIL 

KESEPAKATAN 

TERTULIS,FINA

L & MENGIKAT 

DIDAFTARKAN

DI PN 

TAHAP 4  ARBITRASE / ARBITRASE 

ADHOC 
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C Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Jenis-jenis APS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 

tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk 

menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami. Selanjutnya penulis akan menguraikan 

satu persatu jenis-jenis APS tersebut 

1. Konsultasi 

UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian mengenai konsultasi. Menurut Black’s 

Law Dictionary pengertian konsultasi itu adalah art of consulting or conferring;eg patient with 

doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject. Dari rumusan tersebut dapat 

kita ketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal 

antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak 

konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan 

kebutuhan kliennya itu. Klien bebas menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk 

kepentingannya sendiri, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat 

menggunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.Dalam hal ini peran konsultan 

hanyalah memberikan pendapat (hukum) sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk 

selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para 

pihak. 

 

      2  Negosiasi 

         Sama halnya dengan konsultasi, secara implisit rumusan negosiasi yang ditulis dalam Pasal 6 ayat 

2 UU Arbitrase  pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri 

sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya 

harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.  

         Dengan mengacu pada rumusan yang diatur dalam Pasal 5 UU Arbitrase dapat ditafsirkan bahwa 

pada dasarnya segala sesuatu yang menurut undang-undang  berlaku dapat diadakan perdamaian 

dapat dinegosiasikan. Ini membawa konsekwensi bahwa negoisasi sama halnya dengan 

perdamaian hanya dapat dilakukan jika pihak yang bernegosiasi mempunyai kekuasaan untuk 

melepaskan hak-haknya atas hal-hal yang tercantum dalam kesepakatan tertulis tersebut. Dengan 

pelepasan akan segala hak dan tuntutan yang dituliskan dalam kesepakatan negosiasi tersebut 

harus diartikan dengan pelepasan dari hak-hak sekadar dan sepanjang hak-hak dan tuntutan-
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tuntutan tersebut ada hubungannya dengan persengketaan yang menjadi sebab dari negosiasi 

tersebut.  

          Selanjutnya oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi tersebut adalah suatu persetujuan di 

antara para pihak, maka sudah selayaknyalah juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah 

dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak telah 

dirugikan. Walaupun demikian masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan, jika 

memang dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau 

mengenai pokok sengketa, ataupun  telah dilakukannya penipuan atau paksaan, atau kesepakatan 

yang telah diadakan dilakukan atas dasar surat-surat yang dikemudian hari dinyatakan palsu. 

         Pengertian negosiasi tersebut diatas hampir serupa dengan ketentuan perdamaian yang diatur 

dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Perdamaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 

suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah 

timbulnya suatu perkara.Persetujuan perdamaian ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

diwajibkan untuk dibuat pula secara tertulis dengan ancaman tidak sah. 

          Sekilas rumusan negosiasi yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 

memiliki makna yang hampir sama dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, hanya saja negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut : 

          a Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari dan 

          b Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan 

antara para pihak yang bersengketa. 

          c Hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 

           Selain itu juga  negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang 

dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses 

persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di 

dalam maupun di luar sidang pengadilan (pasal 130 HIR) 
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BAGAN 2.2 

PERBEDAAN NEGOSIASI DAN PERDAMAIAN  
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BAGAN 2.3 

MEKANISME NEGOSIASI MENURUT UU ARBITRASE 
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3  Mediasi 

      Pengaturan mengenai mediasi dalam UU Arbitrase dapat kita temukan dalam ketentuan 

Pasal 6 ayat 3 sampai dengan 5. Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan rumusan mediasi 

itu adalah suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh 

para pihak. UU Arbitrase tidak memberikan rumusan definisi yang jelas apa yang dimaksud 

dengan mediasi maupun mediator.  

      Menurut Black’s Law Dictionary mediasi adalah mediation is private, informal dispute 

resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach 

an agreement.The mediator has no power to impose a decision on the parties. Mediasi dari 

rumusan diatas jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu 

lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak yang akan berfungsi sebagai 

mediator. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada 

kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai pihak diluar perkara mediator tidak memiliki 

kewenangan memaksa 

               Pengertian Mediasi menurut angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah 

proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang 

bertsengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentu kesepakatan sukarela terhadap sebagian 

atau seluruh permasalahan yang disengketakan. 

Pengertian lain menurut Goodpaster (1999) adalah proses negosiasi penyelesaian masalah 

(sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang 

bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi 

yang memuaskan
8
. 

 Lovenheim memberikan definisi mediasi sebagai berikut: “Mediation is a process in 

which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solutioan to 

their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator”
9
. 

       Berdasarkan beberapa pengertian di atas Felix Oentoeng Soebagjo menyimpulkan ada tiga 

rumusan tentang mediasi sebagai berikut. 

a.Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak 

mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para pihak; 

                                                      
8
 Goodpaster, 1999, Panduan Negosiasi dan Mediasi, seri dasar Hukum ekonomi 9, Jakarta, ELIPS. 

 
9
 Lovenheim, Peter, 1996, How to Mediate Your Dispute, Berkeley, Nolo-Press. 
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b.Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang 

bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal 

yang disengketakan; 

c.Mediasi adalah Non-Coercive, Ini berarti bahwa tidak ada suatu sengketa (yang diselesaikan 

melalui jalur mediasi) akan dapat diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati/disetujui bersama 

oleh pihak-pihak yang bersengketa
10

.   

Salah satu kritik dari Mediasi adalah putusannya tidak mengikat, sehingga apabila kesepakatan 

tidak tercapai atau salah satu pihak tidak mau mematuhi apa yang sudah disepakati maka mereka 

harus menyelesaikan sengketanya melalui proses yang lain seperti arbitrase dan litigasi. 

Berlandaskan pada manfaat dan kekurangan dari arbitrase dan mediasi, maka telah dikembangkan 

proses hyrib yang menggabungkan sifat-sifat yang baik dari arbitrase dan mediasi. Proses hybrid 

pada umumnya digunakan untuk situasi-situasi khusus (specific) dimana para pihak yakin bahwa 

penyelesaian sengketa memerlukan penengah yang mampu untuk memainkan dua peran. Di 

Indonesia BANI telah mengembangkan hybrid arbitration sejak tahun 2003. Proses yang 

digunakan adalah arbitration-mediation-arbitration (arb-med-arb). Proses dimulai dengan 

arbitrase, dimana dalam sidang pertama arbiter akan menawarkan untuk menyelesaikan sengketa 

dengan mediasi, yang dapat dilakukan para pihak dengan atau tanpa mediator. Apabila mediasi 

berhasil mencapai kesepakatan baik keseluruhan maupun hanya sebagian, maka hasilnya dapat 

dituangkan dalam putusan arbitrase. Sementara apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, para 

pihak akan mengajukan hal-hal yang belum disepakati kepada arbitrase.
11

 

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai penyelesaian 

sengketa melalui mediasi selain yang diatur dalam UU Arbitrase  yaitu 

    a Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

       Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah semua peradilan di seluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. 

Penjelasan Pasal ini Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di 

luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase 

                                                      
10

 Felix Oentoeng Soebagjo, 2007, Mediasi sebagai alternative Penyelesaian Sengketa di Bidang 

Perbankan, Yogyakarta, Bank Indonesia, Bahan Diskusi Terbatas “Pelaksanaan Mediasi 

Perbankan oleh bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan”. 

. 
11

     N.Krisnawenda, 2008, Hybrid Arbitration in BANI, “Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia”, ISSN  

No.1978-8398, vol III, BANI, Jakarta, hlm 7  
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    b Perma (Peraturan Mahkamah Agung)Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Damai (Mediasi) 

di Pengadilan 

       Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelsaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

oleh mediator. 

       Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 untuk proses mediasi atas perkara di pengadilan 

memberikan ruang lingkup dan kekuatan pemberlakuan yang bersifat imperatif sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2,3 dan 4 yaitu 

       a Setiap hakim, mediator dan para pihak, wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 

mediasi yang diatur dalam peraturan ini 

       b Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hokum 

       c Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang 

bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator 

untuk perkara yang bersangkutan. 

Tidak semua perkara perdata yang diajukan penyelesaian pada tingkat pertama dapat diselesaikan 

melalui mediasi di pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 4 Perma dimana prosedur mediasi yang 

diatur dalam Perma ini jangka waktunya 40 hari , ini bertentangan dengan jangka waktu dan 

prosedur penyelesaian perkara yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur masing-

masing jenis perkara tersebut serta penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan 

Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga (Pasal 280 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, perkara tersebut antara lain: 

1) Perkara diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga 

2) Perkara diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial 

3) Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen 

4) Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha 

c Pasal 130 jo Pasal 131 HIR tentang Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan 

   Penyelesaian sengketa melalui gugatan di dalam pengadilan selalu diawali dengan upaya 

mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh hakim (Pasal 130 HIR) Pasal 131  ayat 1 HIR Jika 

kedua belah pihak datang, akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan (hal ini harus disebutkan 
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dalam proses verbal persidangan) maka surat dimasukkan oleh mereka itu dibacakan dan 

seterusnya. 

  Apabila upaya mendamaikan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130  ayat 1 HIR 

berhasil, maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang kemudian diajukan ke sidang pengadilan 

(acte van vergerlijk) dimana para pihak wajib mentaati dan memenuhi isi perjanjian. Perjanjian 

tersebut berkekuatan sebagai putusan hakim yang tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 ayat 

3) 

  Dengan tidak dapat dimintakan banding terhadap putusan perdamaian tersebut, maka tentunya juga 

tidak dapat dimintakan kasasi, hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.  
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BAGAN 2.4 

MEKANISME MEDIASI MENURUT UU ARBITRASE 
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Namun penulis hanya akan menjelaskan mediasi yang dilakukan dalam perbankan, dimana 

proses penyelesaian sengketanya sebagai berikut 

 

Mediasi Perbankan 

  Berdasarkan pertimbangan diatas Bank Indonesia mengatur Mediasi Perbankan dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi  Perbankan sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Inadonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. 

  Namun demikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen tersebut 

tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat karena adanya kendala-kendala seperti aspek 

pendanaan dan sumber daya manusia sementara kebutuhan mediasi perbankan sudah mendesak 

maka pada tahap awal fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pengajuan 

penyelesaian sengketa disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank 

Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. 

              Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan 

mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi 

sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank 

Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan tersebut Bank Indonesia 

menunjuk Mediator. Mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut: 

a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum; 

b. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan 

c. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah 

atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Mediasi perbankan tersebut dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan 

finansial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tuntutan finansial adalah potensi 

kerugian finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan. Nasabah tidak dapat 

mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. 
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    Proses Beracara Pada Mediasi Perbankan : 

 

    a. Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia 

dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut  

         1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai; antara lain bukti 

transaksi keuangan yang dilakukan Nasabah; 

         2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank; dibuktikan dengan bukti 

penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan Bank; 

         3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga 

arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga 

Mediasi lainnya; 

          4) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 

          5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi 

oleh Bank Indonesia; dan 

          6) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 

surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah. 

b. Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank 

menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat: 

         1) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa;  

         2)  Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

c. Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan 

Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate);  

d.  Jangka waktu proses Mediasi tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 

kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank secara 

tertulis. 

       Perpanjangan waktu untuk proses mediasi harus memuat sejumlah alasan antara lain 

menghadirkan narasumber atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi tentang masalah yang 

dipersengketakan. Mediator dapat juga menginisiasi perpanjangan jangka waktu proses mediasi 

dengan pertimbangan bahwa para pihak memiliki iktikad baik untuk  menyelesaikan sengketa 
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dan mematuhi aturan mediasi dan perjanjian mediasi, namun waktu proses mediasi sudah 

hampir berakhir, padahal terdapat prospek untuk mencapai kesepakatan. 

      Dalam hal proses mediasi mengalami kebuntuan dalam upaya mencapai kesepakatan, baik untuk 

sebagian atau seluruh pokok sengketa, maka nasabah dan bank menyetujui  tindakan yang 

dilakukan oleh mediator antara lain :
12

 

1) Menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau tenaga ahli untuk mendukung kelancara 

mediasi. Selanjutnya bila nasabah atau bank yang berinisiatif menghadirkan narasumber, 

maka nasabah dan bank bersepakat pula untuk menanggung seluruh biaya narasumber. 

2) Menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak melampaui batas waktu proses 

mediasi 

3) Menghentikan proses mediasi. 

e. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank 

yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan. Akta Kesepakatan dapat memuat 

Kesepakatan penuh atau Kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan, atau pun 

pernyataan tidakdicapainya Kesepakatan dalam proses Mediasi. 

 Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian Sengketa di bidang 

perbankan dengan cara Mediasi kepada Nasabah. Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, 

pengumuman, dan atau media lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup prosedur yang harus 

ditempuh Nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia. 

      f. Bank yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. Pelanggaran diatas dapat diperhitungkan 

dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, Kencana, Jakarta, hlm 368 
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Mediasi perbankan akan berakhir bila
13

 

     a Tercapainya kesepakatan 

     b Berakhirnya jangka waktu 

     c Terjadinya kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya proses mediasi 

     d Nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi 

     e Salah satu pihak tidak mentaati perjanjian mediasi. 
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 Ibid,  hlm 368 
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BAGAN 2.5 

MEKANISME MEDIASI MENURUT UU PERBANKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung  

         2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank; 

         3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh 

lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang 

difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya; 

          4) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 

          5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang 

difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 

          6) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak 

tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada 

Nasabah. 
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4   Konsiliasi 

     Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang lain, konsiliasipun tidak dirumuskan secara 

jelas dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, tetapi Konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alinea ke 9 

Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase. Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah proses 

penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas 

untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan 

mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk suatu 

penyelesaian, namun keputusan itu tidak mengikat.
14

 

    Dengan demikian, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan 

pihak ketiga. Dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah 

seseorang yang secara profesional dan dapat dibuktikan keandalannya. Konsiliator dalam proses 

konsiliasi memiliki peran yang sangat signifikan, karena konsiliator juga berkewajiban 

menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalan atau sengketa yang dihadapi, 

alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana penyelesaian sengketa yang 

terbaik, apa keuntungan dan kerugian para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator 

mempunyai hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak 

memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak membuat keputusan 

dalam suatu sengketa untuk dan atas nama para pihak. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi 

ini akan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk 

kesepakatan di antara mereka.
15

 

     Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja 

peran konsiliator lebih aktif daripada mediator yaitu
16

 

     a Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara kooperatif 

    b Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang 

bersengketa di dalam perundingan. 

                                                      
14

 Huala Adolf, 1994, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hlm 186 

 
15

 Gunawan Wijaya, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 3 

 
16

 Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, 

Yogyakarta, hlm 19 
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  c  Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian 

  d Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang 

syarat-syarat kesepakatan diantara para pihak. 

  e Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan 

berlangsung 

  f Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima 

pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 

 

      5 Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase 

         Undang-Undang Arbitrase juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternatif 

penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak 

hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa 

yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat 

memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap 

pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini 

atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun 

atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau 

lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas 

pelaksanaannya. 

         Rumusan Pasal 52 UU Arbitrase menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak 

untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu 

dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pengertian 

tentang lembaga arbitrase yang diberikan dalam Pasal 1 angka 8 UU Arbitrase yang menyatakan 

bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 

memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan 

pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul 

sengketa. 

          Menurut ketentuan Pasal 52 UU Arbitrase pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga 

arbitrase tersebut dikatakan bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan 

tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan 
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pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang 

diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract). 

         Selanjutnya oleh karena pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari para pihak secara 

bersama-sama dengan melalui mekanisme, sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) 

arbitrase dalam menyelesaikan suatu perbedaan pendapat atau perselisihan paham maupun 

sengketa yang ada atau lahir dari suatu perjanjian, maka pendapat hukum inipun bersifat akhir 

(final) bagi para pihak yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase termaksud. Hal ini 

ditegaskan kembali dalam rumusan Pasal 53 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa terhadap 

pendapat yang mengikat tersebut dalam Pasal 52 UU Arbitrase (sebagaimana disebutkan di atas) 

tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.
17

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17

 Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm 96 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Terangkan perbandingan antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase? 

2.Terangkan apa yang dimaksud dengan APS tersebut? 

3.Tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan APS, sengketa yang bagaimanakah 

yang dapat diselesaikan dengan menggunakan APS? 

4. Apakah perbedaan dan persamaan antara Konsiliasi dan Mediasi? 

5.Bandingkan prosedur mediasi yang diatur dalam UU Arbitrase dan UU Perbankan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi di Indonesia Rendah  

Tanggal Posting 2012-12-07 16:59:45  

Penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur mediasi di Indonesia masih sangat 

rendah. Kebanyakan kasus sengketa justru diselesaikan di ranah hukum melalui proses 

peradilan.  

Sekretaris Pusat Mediasi Indonesia, Sekolah Pascasarjana UGM, drg. Suryono, S.H., 

Ph.D., menyebutkan bahwa penyelesaian kasus sengketa di Indonesia masih di bawah 

angka 5 persen. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat masyarakat Indonesia 

yang memiliki budaya musyawarah yang telah melekat sejak lama. Namun karena 

rendahnya pemahaman tentang nilai luhur dalam kehidupan menjadikan konflik justru 

diselesaikan ke pengadilan. “ Jauh berbeda dengan Jepang, setidaknya 60 hingga 70 

persen kasus sengketa di selesaikan melalui mediasi,”terangnya Jum’at (7/12) terkait 

penyelenggaraan seminar dan rembug nasional mediator bertajuk 'Peace within Conflict 

Solution' yang akan dilaksanakan di Grha Saba Pramana (GSP) UGM, Kamis (13/12) 

mendatang. Rencananya akan menghadirkan sejumlah narasumber seperti Gubernur DIY 

Sri Sultan HB X, M. Jusuf Kalla, Prof. dr. takdir Rahmadi, dan Ir. G. Sulistyono.  

Menurutnya, minimnya jumlah mediator independen, termasuk di tingkat pengadilan 

menjadikan proses mediasi sulit dilakukan. Ditambah lagi jika kasus sengketa sudah 

masuk ke ranah hukum, maka hakim bertindak sebagai mediator dengan menggunakan 

azas kebenaran formil dalam menyelesaikan kasus tersebut. Padahal seharusnya mediator 

bertindak dengan mengkesampingkan bukti-bukti formil dengan mengutamakan 

perdamaian sebagai tujuan akhir. “Sehingga kalau dalam persidangan ada mediasi, itu 

hanya menjadi formalitas saja untuk bisa melanjutkan ke persidangan selanjutnya,” 

ujarnya.  
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.Proses mediasi di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor 1 Tahun 2008. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa 

bisa dilakukan melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang 

netral dan tidak memihak guna membantu mencapai kemungkinan atau alternatif 

penyelesaian sengketa terbaik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Ketidaktahuan masyarakat Indonesia terhadap proses mediasi, janjut Suryono, sedikit 

banya mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang lebih 

banyak membawanya ke ranah hukum. Padahal mediasi bisa menjadi salah satu alternatif 

dalam penyelesaian sengketa. “ Proses mediasi ini waktunya singkat, tidak banyak 

mengeluarkan biaya serta prosedur yang lebih sederhan dibandingkan dengan berperkara 

di pengadilan,” tuturnya. Oleh sebab itu dengan adanya pusat mediasi, Suryono berharap 

beberapa sengketa bisa diselesaikan melalui mediasi tanpa harus masuk ke ranah hukum. 

Sejumlah kasus yang bisa diselesaikan melalui mediasi diantaranya sengketa pertanahan, 

kesehatan, perceraian, perbankan, keuangan dan jual beli.  Kasus sengketa yang bisa 

diselesaikan dengan mediasi harus memenuhi pertimbangan keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Bukti benar dan salah dikesampingkan untuk proses damai namun tidak 

boleh merugikan yang lemah, ada negosiasi dengan kedua belah pihak secara terpisah 

untuk menemukan titik temu," jelasnya. Sementara salah satu mediator di DIY, Banu 

Hermawan SH MHLi mengungkapkan, profesi mediator bukan menjadi pesaing 

peradilan. Kehadiran mediator justru membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan 

ketika harapan keadilan semakin merosot pada saat ini. "Mediator bisa menjadi salah satu 

satu alternatif yang baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi dan 

musyawarah,” jelasnya. (Humas UGM/Ika)  

 

http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=5170 
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BAB III 

ARBITRASE NASIONAL 

 

A. Sejarah Arbitrase Nasional 

Sejarah menunjukkan penyelesaian sengketa melalui jasa pihak ketiga sudah lama 

dipraktekkan oleh manusia, dimulai pada jaman Yunani kuno. Praktek ini berlangsung pula pada 

jaman keemasan Romawi dan Yahudi dan berkembang terus terutama di negara-negara dagang di 

Eropa seperti Inggris, Perancis dan Belanda
1
. Aristoteles menganggap arbitrase sebagai alternatif 

dari pengadilan karena  menurutnya  keadilan tidak hanya merupakan sesuatu yang berlaku  dari 

sekedar hukum tertulis tapi lebih dari itu. Menurut Aristoteles sangatlah adil  memilih 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan pengadilan umum, karena pandangan-

pandangan arbiter selalu bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya terfokus pada hukum. 

Dengan demikian alasan para pihak menunjuk arbiter dalam penyelesaian sengketa menurut 

Aristoteles adalah karena adanya jaminan akan dipenuhinya rasa keadilan dalam penyelesaian 

sengketa bagi para pihak. Demosthenes juga lebih menyukai penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase dibandingkan pengadilan umum karena pengadilan umum mengharuskan semua bukti 

dan kesaksian ditunjukkan ke pengadilan dalam bentuk serba tertulis (affidatis)
2
 sedangkan 

dalam arbitrase tidak ada keharusan itu. 

Serangkaian kasus di abad ke-5 sebelum Masehi yang terkait dengan perang Pelopenesia 

antara Athena dan Sparta menunjukkan fungsi arbitrase telah dikenal saat itu. Praktek Arbitrase 

juga telah dilakukan di Ur dan Mesopotamia sejak sekita 2800 SM. Peran Mesir Kuno dalam 

menyusun arbitrase diakui cukup penting sebagaimana diketahui melalui kepemimpinan orang 

Assyria, Babylonia dan Hittita, yang biasa menyelesaikan sengketa atau pertikaian dengan 

menggunakan arbitrase, meskipun arbitrase pada masa itu belumlah seterkenal ketika masa 

pemerintahan Hammurabi di Babylonia 1728 SM-1686 SM yang mengeluarkan beberapa aturan 

prosedur arbitrase yang dapat menjadi acuan para pihak bersengketa untuk menyelesaikan 

sengketa mereka. Praktek arbitrase tetap bertahan di masa Romawi bahkan juga di abad 

                                                      
1
 Isaak I Doore, 1986, Arbitration and Conciliation under the UNCITRAL Rules:A Textual Analysis, 

Boston,:Martinus Nijhoff Publisher, hlm 43, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, Arbitrase 

Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm 2 

 
2
 Maqdir Ismail, 2007, Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan 

Australia, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, hlm 1-2 
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kegelapan (abad 5-13)
3
 setelah abad pertengahan dan di era modern saat ini. Peran arbitrase 

sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang internasional dimulai diakhir abad 18 melalui Jay 

Treaty 1974 antara Amerika dengan Inggris. Jay Treaty mengubah praktek yang berlaku 

sebelumnya dari penyelesaian jalur diplomatik beralih ke jalur hukum yaitu arbitrase 

internasional.
4
 

Kontribusi Islam juga penting terhadap perkembangan dan praktek arbitrase modern, 

bahkan sebelum kedatangan agama Islam di Semenanjung Arab misalnya di kalangan para suku 

di Mekah, arbitrase merupakan prosedur baku dalam penyelesaian perselisihan-perselisihan 

sosial, ekonomi dan politik yang timbul di antara mereka dimana dengan cara meminta para 

kepala suku untuk terlibat dalam konsultasi atau arbitrase bersama dalam memecahkan 

perselisihan tersebut. Prinsip-prinsip dasar atau substansi dari apa yang disebut arbitrase 

sebenarnya terdapat di dalam Alquran dalam surat Annisa ayat 58
5
 

 

                                    

                   

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

 

                                                      
3
  Ibid 

 
4
 M Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 

Sengketa, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 182 dan 226 

 
5
   Maqdir Ismail, op.cit, hlm 5 
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Menurut El Ahadab, Nabi Muhammad SAW bersedia mengadili kasus arbitrase, atau 

sebagai gantinya beliau menunjuk seorang arbiter dan menerima putusan arbiter tersebut. Beliau 

juga menganjurkan suku-suku agar menyelenggarakan arbitrase bila terjadi perselisihan.
6
 

Tahun 1899 dan 1907 adalah tahun yang cukup penting dalam sejarah perkembangan 

arbitrase internasional karena di tahun itulah berhasil disepakatinya perjanjian multilateral 

pertama tentang arbitrase melalui Convention of the Pacific Settlement of International Disputes. 

Permanent Court of Arbitration merupakan lembaga arbitrase publik yang dibentuk atas dasar 

konvensi tersebut (1907).
7
 

Liga Bangsa-Bangsa (LBB) organisasi pendahulu PBB berperan cukup besar dalam 

pengembangan hukum arbitrase internasional. Beberapa instrumen hukum internasional terkait 

arbitrase yang berhasil dihasilkan lembaga ini antara lain 1923 Geneva Protocol on Arbitration 

Clauses, 1927 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Award. Kedua aturan ini 

berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat internasional akan kepastian hukum terkait 

pelaksanaan putusan arbitrase asing. Memiliki banyak kelemahan, kedua konvensi ini 

disempurnakan melalui Perjanjian-Perjanjian Multilateral berikutnya seperti New York 

Convention 1958, Washington Convention 1965 sampai UNCITRAL Model Law 1985. 

Sekarang telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang dibentuk 

berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi diantaranya 

    1 Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)  

       Didirikan sesudah Perang Dunia I pada t/ahun 1919, berkedudukan di Paris. Badan arbitrase ini 

mempunyai tugas menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan di mana para pihak yang 

bersengketa berbeda kewarganegaraan 

    2 The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

      Merupakan salah satu badan internasional badan pemerintah, bukan swasta yang terpenting bagi 

penyesaian perselisihan investasi, Indonesia telah mengesahkan konvensi ini. 

       Didirikan atas inisiatif Bank Dunia  (World Bank) pada tanggal 16 Februari 1968 berdasarkan 

Convention of the Settlement of Investment Disputes  between States and Nationals of Other 

                                                      
6
 El Ahdab, Abdul Hamid, 1987, The Moslem Arbitration Law in Arab Comparative & Commercial 

Law The International Approach, Graham & Trotman, hlm 335 sebagaimana dikutip oleh Ibid, hlm 

5 

 
7
 Ibid 
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States, berkedudukan di Washington. Pusat penyelesaian sengketa investasi internasional ini 

bertugas menyelesaikan perselisihan investasi antara suatu negara dan warga negara asing.  

      Beberapa negara juga telah mendirikan badan arbitrase nasional yang bertugas menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi dalam hubungan dagang yang bersifat domestik maupun internasional. 

Badan arbitrase nasional tersebut, diantaranya :
8
 

     1 Indonesia, lembaga arbitrase yang memberikan jasa arbitrase yakni BANI (Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia,didirikan pada tahun 1977. BANI juga mempunyai perwakilan di Surabaya, 

Bandung, Pontianak,Denpasar, Palembang, Medan dan Batam. BASYARNAS (Badan Syariah 

Nasional) yang didirikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada awalnya BASYARNAS 

namanya BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) didirikan pada tahun 1993, lembaga 

arbitrase ini didirikan mempunyai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam 

hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lainnya terutama yang berdasarkan 

syariat Islam, BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) didirikan pada tahun 2004, 

BAKTI (Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia) didirikan pada tahun 2008, 

BAMHKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual) didirikan pada tahun 

2012. 

     2  Amerika terdapat The American Arbitration Association yang didirikan pada tahun 1926 

     3  Inggris terdapat The British Institute of Arbitrators dan The London Court of Arbitration 

     4  Belanda terdapat Nederlands Arbitrage Institute 

     5 Jepang terdapat The Japan Commercial Arbitration Association, didirikan berdasarkan 

Commercial Arbitration Rule. 

          Di Indonesia pranata arbitrase ini, telah dikenal sejak tahun 1894 yaitu sejak Pemerintah 

Hinda Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de 

Burgerlijke Rechtvordering atau disingkat dengan B.Rv atau Rv), S 1847-52 jo 1849-63. 

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 sampai 

dengan 651 Rv. Rv adalah hukum acara yang dipergunakan bagi peradilan untuk Golongan Eropa 

dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut. Peradilan untuk mereka 

adalah Raad van Justitie dan Residentie-gerecht.  

                                                      
8
 Rachmadi Usman, 2002, Hukum Arbitrase Nasional, Grasindo, Jakarta, hlm 8 
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Bagi Golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan 

tersebut dasar hukum berlakunya arbitrase pada jaman kolonial Belanda adalah Pasal 377 HIR 

atau Pasal 705 RBg yang berbunyi Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki 

perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan 

pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Hukum acara yang berlaku bagi Golongan 

Bumiputera untuk daerah Jawa dan Madura adalah HIR (Herziene Inlandsch Reglement) 

sedangkan untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura diatur menjadi satu dengan 

Rechtsreglement Buitengewesten atau Rbg dimana peradilannya adalah Landraad. 

HIR dan RBg tidak membuat aturan tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan hukum 

tersebut, Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg langsung menunjuk aturan pasal-pasal yang terdapat 

dalam Rv 

Dalam Rv Pasal-pasal yang mengatur mengenai arbitrase, diatur dalam Buku Ketiga 

tentang Aneka Acara. Pada Bab Pertama diatur mengenai ketentuan putusan wasit (arbitrase) 

mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651. Pasal-pasal tersebut meliputi lima bagian pokok 

yaitu 

    1 Bagian Pertama (Pasal 615-623) mengatur mengenai arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau 

arbiter 

    2  Bagian Kedua (Pasal 624-630) mengatur mengenai pemeriksaan di muka badan arbitrase 

    3  Bagian Ketiga (Pasal 631-640) mengatur mengenai putusan arbitrase 

    4  Bagian Keempat (Pasal 641-647) mengatur mengenai upaya-upaya terhadap putusan arbitrase 

    5  Bagian Kelima (Pasal 647-651) mengatur mengenai berakhirnya acara-acara arbitrase. 

Pada jaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai eksportir 

maupun importir maupun pengusaha lainnya. Pada waktu itu Pemerintah Belanda telah 

membentuk tiga badan arbitrase tetap yaitu 

    1 Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia 

    2 Badan arbitrase tentang kebakaran 

    3 Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.
9
 

Pada jaman penjajahan Jepang Peradilan Raad van Justitie dan  residen tiegerecht 

dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang 

                                                      
9
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Arbitrase, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hlm 15 
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diberi nama Tiboo Hooin. Badan peradilan ini merupakan kelanjutan dari peradilan Landraad 

pada jaman Hindia Belanda. Hukum acara yang digunakan masih tetap mengacu pada HIR dan 

RBg. Dengan demikian pada waktu penjajahan Jepang penyelesaian kasus arbitrase masih 

mengacu juga pada Rv. Mengenai berlakunya arbitrase ini, Pemerintah Jepang pernah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa semua badan-

badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari Pemerintah dahulu yaitu 

Pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah untuk sementara asalkan tidak bertentangan dengan 

aturan Pemerintah Militer Jepang. 

Pada saat Indonesia merdeka, untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum 

diberlakukanlah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 

1945 yang menyatakan segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini. Disamping itu juga pada tanggal 

10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 

menyatakan hal yang hampir sama yaitu segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan 

yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama 

belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan 

Undang Undang Dasar ini. 

Maka dengan demikian pada waktu itu untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap 

berlaku ketentuan HIR, RBg dan Rv. Keadaan ini terus berlanjut sampai dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

pada tanggal 12 Agustus 1999.  

Mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha dan perdagangan nasional serta 

internasional sehingga ketentuan yang ada dalam Rv sudah tidak relevan lagi. Misalnya dalam 

Pasal 615 ayat 3 perjanjian arbitrase tidak harus tertulis, Pasal 641 ayat 1 diijinkannya banding ke 

Mahkamah Agung atas putusan arbitrase, Pasal 617 ayat 2 larangan bagi wanita untuk menjadi 

arbiter. Dengan demikian dengan berlakunya UU Arbitrase ketentuan HIR,Rbg,Rv yang 

mengatur mengenai arbitrase dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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B. Sumber Hukum   

 Uraian mengenai Arbitrase akan didahului dengan memberikan penjelasan tentang  sumber 

hukum arbitrase yang dibagi menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum material yaitu  

1. Sumber Hukum Formil 

Sumber hukum formil untuk arbitrase nasional diatur dalam : 

a UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59 

b UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS 

c  Putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv 

Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan 

….BASYARNAS  masih mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv, 
10

 

padahal menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS Pasal 81 

menyatakan bahwa pada saat UU Arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dan Pasal 377 

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 RBg Reglemen Acara untuk 

Daerah Luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. 

   d UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian 

Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal 

(Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of 

Other States) 

                                                      
10

 Pasal 637 Rv mengatur mengenai keputusan para wasit dilaksanakan atas kekuatan surat perintah 

dari ketua raad van justitie seperti tersebut dalam pasal 634 (dalam waktu 14 hari untuk jawa dan 

Madura, dan sedapat mungkin dalam waktu tiga bulan untuk tempat-tempat lain yang termasuk 

dalam daerah hukum  raad van justitie di jawa, terhitung sejak hari keputusan, surat keputusan 

aslinya oleh salah satu dari para wasit, atau  oleh seorang pengacara yang dikuasakan oleh 

mereka dengan akta otentik, diserahkan dikepaniteraan raad van justitie yang daerah hukumnya 

meliputi tempat dimana keputusan itu diambil.(Rv 619,621,635,637, RBg 322-16) Akta 

penyerahan ditulis pada bagian bawah atau pinggir dari surat keputusan asli yang diserahkan dan 

ditandatangani oleh panitera dan juga oleh pihak yang menyerahkan. Panitera membuat akta itu, 

dan  para wasit tidak boleh ditarik biaya akta itu, demikian juga uang persekot, tetapi biaya itu 

harus dibayar oleh para pihak sendiri, atau ditagih dari mereka (KUHperd 1794,1811;rVsurat 

perintah mana dikeluarkan dalam bentuk seperti diuraikan dalam pasal 435 (yang sudah tidak 

sesuai dengan keadaan sekarang). Hal itu dicantumkan diatas surat keputusan asli dandisalin pada 

turunan yang dikeluarkan (Rv 638 dst, 644,646 

     Pasal 639 Rv mengatur mengenai Keputusan wasit yang dilengkapi dengan surat perintah dari 

ketua raad van justitie yang berwenang, dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa. (Rv 435 

dst,644) 
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   e   Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang  Mengesahkan Convention on the Recognition 

and Enforcement of Foreign Arbitral Awards  

   f   Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing  

2. Sumber Hukum Materiil 

            Sumber hukum materiil untuk arbitrase nasional diatur dalam : 

Menurut Pasal 5, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan 

resmi mengenai apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase tersebut 

diatas, namun jika dilihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU tersebut yang berhubungan 

dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimana dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : 

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,industri, hak kekayaan intelektual. 

Sehingga sumber hukum materiil adalah peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup 

hukum perdagangan 

 

C Sistematika UU Arbitrase 

Hal-hal yang diatur dalam UU Arbitrase dapat dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh ) bab 

yang terdiri dari 82 Pasal dan 7 Bagian dengan cakupan materi sebagai berikut 

     1 Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan 5) 

     2 Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6) 

     3 Syarat Arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar (Pasal 7 sampai dengan Pasal 26) 

    4 Acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase (Pasal 27 sampai dengan Pasal 51) 

    5 Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52 sampai dengan Pasal 58) 

    6 Pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 59 sampai dengan Pasal 72) 

    7 Berakhirnya tugas arbiter (Pasal 73 sampai dengan Pasal 77) 

    8 Ketentuan Peralihan (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79) 

    9 Ketentuan Penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasal 82) 

   10 Dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal. 
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 D Tinjauan mengenai arbitrase nasional 

            1  Pengertian arbitrase 

                Kata arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk 

menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.  Jika melihat sejarah singkat munculnya 

arbitrase pada jaman Yunani Kuno sepertinya praktek arbitrase pada masa itu sama 

dengan pengertian arbitrase secara terminologi kata yaitu menyelesaikan sesuatu menurut 

kebijaksanaan. Aristoteles mengganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan 

karena keadilan bagi Aristoteles merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar 

hukum tertulis. Menurutnya sangatlah adil memilih arbitrase dibandingkan pengadilan 

umum, karena pandangan-pandangan arbiter selalu bertumpu pada keadilan, sementara 

hakim hanya berfokus pada hukum. Alasan menunjuk arbiter dalam penyelesaian 

sengketa karena adanya jaminan dipenuhinya rasa adil bagi para pihak.
11

 .Dalam 

perkembangannya di Indonesia menurut UU Arbitrase Pasal 56 ayat 1 dinyatakan bahwa 

arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau 

berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).Menurut etimologi kata  Ex aequo 

et bono merupakan bahasa latin yang berarti menurut keadilan, demi keadilan 

12
diterjemahkan dalam bahasa Belanda naar billijkheid dan dalam bahasa Inggris 

according to the jurisdiction.
13

 Ex aequo et bono adalah kebebasan pihak arbiter untuk 

memutuskan sengketa dengan tidak mendasari putusannya pada ketentuan hukum yang 

rigid atau kaku, tetapi mendasarinya dengan prinsip-prinsip keadilan.        

                Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pada dasarnya 

para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus 

perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan 

kepatutan (ex aequo et bono). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan 

putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat 

                                                      
11

 Tod, Marcus Niebuhr, 1913, International Arbitration Among The Greeks, The Clarendon Press, 

hlm 150-159 see also de Seife, Rodolphe JA, 1987, Domke On Commercial Arbitration, 

Callaghan & Company, hlm 11 dalam Maqdir Ismail, Op.cit, hlm 1 

 
12

 Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm 120 

 
13

 Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hlm 360 
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dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) 

harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Tetapi dalam hal arbiter tidak 

diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka 

arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana 

dilakukan oleh hakim. 

                Sesungguhnya banyak pakar yang memberikan  definisi mengenai arbitrase dengan 

penekanan yang berbeda-beda, pengertian otentik dari arbitrase dapat dibaca dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu arbitrase adalah cara penyelesaian 

suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Apa yang dimaksud dengan 

para pihak dalam ketentuan ini, tidak lain adalah subyek hukum baik itu menurut hukum 

perdata maupun hukum publik. 

 

2 Ruang lingkup arbitrase 

    Setiap peraturan yang mengatur tentang arbitrase memiliki ketentuan yang berbeda 

mengenai ruang lingkup arbitrase. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 

disebutkan, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang 

perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun yang dimaksud hak dalam pasal 

tersebut adalah hak pribadi yaitu hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut 

paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya:proses-proses mengenai 

perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampuan dan lain
14

 

    Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI, ruang lingkup arbitrase menurut 

BANI yaitu memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa 

perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang 

bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Bahkan menurut Priyatna 

Abdurrasyid setiap bentuk sengketa, apakah perdata maupun publik (kecuali dilarang 

                                                      
14

 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50 
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undang-undang) dapat diarbitrasekan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Piagam 

PBB yang berbunyi
15

 

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the 

maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a 

solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial 

settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful 

means of their own choice. 

2. The security council shall, when it deems necessary, call upon the parties to 

settle their dispute by such means. 

 

     Pada ayat (3) dalam Pasal 1 AD BANI juga disebutkan bahwa BANI dapat memberikan 

suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan 

perjanjian para pihak. 

    Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa dagang. Sengketa yang 

harus diselesaikan tersebut biasanya berasal dari sengketa atas suatu kontrak dalam 

bentuk sebagai berikut yaitu 

     a Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa : 

1) Persengketaan pendapat (controversy) 

2) Kesalahpahaman (misunderstanding) 

3) Ketidaksepakatan (disagreement) 

                 b Pelanggaran perjanjian breach of contract termasuk didalamnya 

1) Sah atau tidaknya kontrak 

2) Berlaku atau tidaknya kontrak 

                 c Pengakhiran kontrak (termination of contract) 

                 d Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 

  

3 Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase 

   Di dalam hukum arbitrase, baik itu yang termasuk arbitrase nasional maupun    arbitrase 

internasional secara umum berlaku asas-asas yang diakui dan dipatuhi dalam proses 

arbitrase. Asas-asas ini merupakan dasar atau landasan bagi berlakunya sebuah regulasi 

                                                      
15

 Priyatna Abdurrasyid, 2008, Separable Doctrine dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan 

Keterkaitannya dengan Sistem Arbitrase Internasional, “Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia 

ISSN 1978-8398 Vol II, Jan-Mar 2008” terbit1 jan 2008, BANI, Jakarta, hlm 4 
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sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Asas-asas yang 

berlaku dalam arbitrase tersebut yaitu :
16

 

(a) Asas Kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan 

secara damai, seia sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang 

arbiter 

(b) Asas Musyawarah yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara 

musyawarah baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri 

(c) Asas limitative yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui 

arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri 

dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak 

(d) Asas Final and Binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan 

langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya 

hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah 

disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. 

 

  4 Perjanjian Arbitrase 

       Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan 

berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat 

para pihak sebelum timbul sengketa, (pactum de compromittendo) atau suatu perjanjian 

arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.(acta compromise) 

Dengan adanya suatu perjanjian tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk 

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke Pengadilan Negeri. 

Selanjutnya, dengan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang atau dengan kata 

lain wajib menolak untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam 

perjanjian arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU Arbitrase. 

Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah dapat 

dikesampingkan oleh para pihak yaitu
17

 

a Aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan public policy. Putusan Hoge Raad 

Belanda 6 Januari 1925 memutuskan walaupun ada klausula arbitrase, tetapi 

                                                      
16

 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie,  opcit, hlm.32 
17

 Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional  (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya 

Bakti, Bandung,  hlm 121-122 
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pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, 

karena klausula arbitrase bukanlah openbaar orde. Aliran ini tidak diikuti dalam 

praktek yurisprudensi di Indonesia 

b Aliran yang menekankan asas Pacta Sun Servanda pada klausula atau perjanjian 

arbitrase. Aliran ini menyatakan bahwa klausul atau perjanjian arbitrase mengikat 

para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak 

yang tegas untuk itu. Dalam hal ini penarikan secara diam-diam atau praduga tidak 

berlaku dan perjanjian atau  klausula arbitrase dianggap menimbulkan kompetensi 

absolute. Aliran ini cukup banyak dianut oleh pengadilan-pengadilan. 

c Ada suatu perkembangan yang bertolak belakang dengan aliran Pacta Sun Servanda 

seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984, walaupun 

ada klasula arbitrase dalam perjanjian para pihak PengadilanNegeri tetap menyatakan 

dirinya berwenang  dan Mahkamah Agung membenarkan.  Alasannya karena para 

pihak tidak serius. 

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat karena pelaksanaan perjanjian arbitrase 

tidak digantungkan kepada suatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Sifat 

perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya. Ini 

berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausula atau perjanjian arbitrase. Jika 

perjanjian pokok tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak 

mengikat para pihak. Tapi dengan hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok, tidak 

menyebabkan hapus atau berakhir pula perjanjian atau klausula arbitrasenya. 

Perkecualian ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU Arbitrase. Pasal tersebut menyatakan 

bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan keadaan : 

1) Meninggalnya salah satu pihak 

2) Bangkrutnya salah satu pihak 

3) Novasi (Pembaruan utang) 

4) Insolvensi (Keadaan tidak mampu membayar) salah satu pihak 

5) Pewarisan 

6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok 

7) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan kepada pihak ketiga 

dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut 
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8) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. 

Tentunya sebagai suatu perjanjian maka pembuatan perjanjian atau klausula arbitrase juga 

tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian pada umumnya sebagaimana tersebut 

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

5 Arbiter 

Pengangkatan arbiter ditentukan dalam Pasal 12-21 UU Arbitrase. Menurut Pasal 1 

angka 7 UU Arbitrase arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak 

yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga 

arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan 

penyelesaiannya melalui arbitrase. Tentang Kriteria seorang arbiter, pada dasarnya 

setiap orang dapat diangkat menjadi arbiter jika ia memiliki dan memenuhi keahlian dan 

persyaratan tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan memenuhi 

syarat pengangkatan arbiter yang dipersyaratkan oleh UU Arbitrase Pasal 12 yaitu 

a Cakap melakukan tindakan hukum 

b Berumur paling rendah 35 tahun 

c Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat 

kedua dengan salah satu pihak bersengketa 

d Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lainnya atas putusan 

arbitrase 

e Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 

tahun. 

Dari ketentuan tersebut tidak diatur mengenai kemampuan bahasa, asal kebangsaan, dan 

lain-lain. Ini dapat diartikan bahwa memberikan kesempatan kepada arbiter asing yang 

kemampuannya diakui secara internasional misalnya BANI memiliki daftar arbiter yang 

didalamnya terdapat arbiter asing. 

Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat 

sebagai arbiter. Alasan pelarangan ini adalah agar terjamin adanya obyektivitas dalam 

pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase. 

Arbiter dapat ditunjuk dengan beberapa cara yang berbeda sebagai berikut : 

a  Melalui kesepakatan diantara para pihak dalam perjanjian arbitrase 
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    Jumlah arbiter yang ditunjuk dapat arbiter tunggal (satu arbiter) atau berupa majelis 

arbiter (tiga arbiter). Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang 

timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib mencapai 

suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal tersebut. Pasal 14 UU 

Arbitrase menyatakan bahwa apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

setelah termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan 

arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri 

dapat mengangkat arbiter tunggal. Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter 

tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang 

diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase dengan memperhatikan baik 

rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang 

bersangkutan. 

Penyelesaian sengketa dengan majelis arbitrase para pihak menunjuk dua orang 

arbiter yang diberi kewenangan untuk menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga 

kemudian diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Jika kedua arbiter tersebut (dalam 

waktu 14 hari) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, maka atas permohonan salah 

satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Pengangkatan 

tersebut tidak dapat diajukan pembatalan. 

Tetapi menurut Pasal 15 ayat 3 UU Arbitrase, apabila dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak 

ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, 

arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan 

putusannya mengikat kedua belah pihak. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 tersebut 

nampaknya dimaksudkan untuk menjamin efisiensi dan mencegah upaya penundaan 

pelaksanaan arbitrase oleh salah satu pihak. Namun demikian, ketentuan tersebut 

(yang secara otomatis berlaku setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa 

perlu adanya pemberitahuan susulan) dinilai tidak lazim dan mengandung banyak 

kelemahan, khususnya apakah arbiter yang diangkat hanya oleh  satu pihak (atau 

pihak lawan) dapat bersikap adil.
18

 

                                                      
18

 Gatot Soemartono, Op.cit,hlm 59  
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b Ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga misalnya ketua suatu   

lembaga professional 

c  Ditunjuk oleh pengadilan 

  Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih arbiter jika diminta oleh para pihak, 

akan tetapi keadaan ini hanya terjadi pada arbitrase adhoc, terutama bilamana para 

pihak tidak memperoleh kesepakatan dengan mengajukan permohonan. Begitu juga 

dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter 

atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, atau para arbiter 

yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam arbitrase institusional. Selain menunjuk 

arbiter, pengadilan juga dapat melakukan pembebasan tugas arbiter jika permohonan 

penarikan diri sebagai arbiter tidak mendapat persetujuan para pihak selain itu juga 

dapat memutuskan tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak beralasan 

sedangkan tuntutan itu tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan 

tidak bersedia mengundurkan diri. Pengadilan tidak berwenang melakukan 

penunjukan bilamana perjanjian arbitrase menetapkan suatu cara penunjukan arbiter 

sebelumnya didalam perjanjian. 

Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak  pengangkatan atau 

penunjukan mereka secara tertulis kepada pihak , dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan, hal ini diatur 

dalam Pasal 16 ayat 2 UU Arbitrase. Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa 

arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang 

arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan 

arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Penunjukan tersebut 

mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara 

jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima 

putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama. 

  Dan apabila arbiter menerima pengangkatannya, ia tidak dapat mengundurkan diri, 

kecuali setelah disetujui oleh para pihak, Arbiter yang telah menerima penunjukan atau 

pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada para pihak. Dalam hal para pihak dapat menyetujui 
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permohonan penarikan diri tersebut, maka arbiter yang bersangkutan, dapat dibebaskan  

dari tugas sebagai arbiter. Akan tetapi dalam hal permohonan penarikan diri tidak 

mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri. Dalam praktek para pihak tidak diperbolehkan untuk mengganti 

para arbiter, kecuali bila hal tersebut telah mereka sepakati bersama.
19

 

  Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter 

tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga inilah yang 

diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk 

masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 

14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu 

pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap 

pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat 

diajukan upaya pembatalan. 

  Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima 

termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi 

anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak 

sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.   

  Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan 

putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk 

mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada 

para pihak. 

 Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas 

segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk 

menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan 

adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut. 

  Mengenai hak ingkar, hal itu diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 UU 

Arbitrase, menurut Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Arbitrase, terhadap arbiter dapat diajukan 

tuntutan hak ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan 

bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam 

mengambil keputusan. Tuntutan ingkar terhadap arbiter dapat pula dilaksanakan 
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apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah 

satu pihak atau kuasanya. 

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentunya sudah memperhitungkan adanya 

kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar, namun apabila 

arbiter tersebut tetap juga diangkat oleh para pihak maka para pihak dianggap telah 

sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka 

ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan 

munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan 

hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru 

tersebut. 

 Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan 

kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, hak ingkar terhadap arbiter tunggal 

diajukan kepada arbiter yang bersangkutan, hak ingkar terhadap anggota majelis 

arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan. 

 Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan  pengadilan, hanya dapat diingkari 

berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya 

setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan, dan bagi arbiter yang diangkat dengan 

penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya 

setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut. 

  Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak 

lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

sejak pengangkatan. Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 

dan 2 diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 

(empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut. 

Tuntutan ingkar harus dilakukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada 

pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya. Dalam hal 

tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter 

yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan 

ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam UU Arbitrase. 

 Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak 

lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang 
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berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan. Terhadap 

putusan ini seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang 

berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan. Jika ternyata Ketua Pengadilan 

Negeri menolak tuntutan ingkar tersebut, arbiter dapat melanjutkan tugasnya. 

  Menurut Pasal 26 ayat 1 UU Arbitrase, wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan 

dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh 

penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan uu Arbitrase. Arbiter dapat 

dibebastugaskan bilamana berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus 

dibuktikan melalui jalur hukum.  Meskipun ketentuan Pasal 26 ayat 2 ini sangat 

penting, tapi pengaturannya cukup membingungkan dan tidak lengkap, misalnya tidak 

diketahui siapakah yang mempunyai kewenangan untuk membebastugaskan arbiter, 

apakah pengadilan atau majelis arbitrase (badan arbitrase), bagaimana proses 

pembebastugasan itu, apakah atas permohonan para pihak atau secara langsung oleh 

pengadilan atau badan arbitrase, dan apakah ukuran atau kriteria sikap tercela tersebut. 

Dalam praktek kewenangan para arbiter meliputi hal berikut  

1)  Menentukan sejauh mana masalah yang disengketakan dapat diselesaikan melalui 

arbitrase 

2) Menilai sah tidaknya kontrak yang bersangkutan 

3) Menentukan pembuktian bagaiman yang dapat diterima oleh para pihak, serta syarat-

syarat pembuktian 

4) Menilai kebiasaan di bidang perdagangan yang dapat dipertimbangkan dalam 

penyelesaian sengketa 

5) Menentukan penyelesaian sementara yang dinilai adil 

Menurut Pasal 32 UU Arbitrase kewenangan arbiter untuk menentukan 

penyelesaian sementara yang mereka anggap adil yaitu arbiter atau majelis arbitrase 

dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya atas permohonan 

salah satu pihak. Putusan tersebut adalah untuk mengatur ketertiban jalannya 

pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan 

barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. 
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  Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua 

pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali. Dalam hal anggota majelis 

yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter. 

  Menurut Pasal 73 UU Arbitrase, tugas arbiter berakhir karena 

  a  Putusan mengenai sengketa telah diambil 

  b Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah 

diperpanjang oleh para pihak telah lampau, atau 

  c  Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. 

  

E Hukum Acara Arbitrase 

Menurut Pasal 31 UU Arbitrase, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, 

bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaaan sengketa sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam hal para pihak tidak 

menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, 

dan arbiter  atau majelis arbitrase telah terbentuk semua sengketa yang penyelesaiannya 

diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan 

dalam undang-undang ini. Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase harus ada 

kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila 

jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan 

menentukan.  

Ini merupakan prinsip party autonomy yang member kebebasan kepada para pihak untuk 

memilih prosedur beracara arbitrase, pilihan hukum, penggunaan arbitrase institusi nasional atau 

internasional. 

Pada umumnya proses beracara dalam pemeriksaan arbiter dimulai dengan mengajukan 

permohonan oleh pihak pemohon. Permohonan tersebut ditujukan kepada sekretariat dari badan 

arbitrase bersangkutan, proses arbitrase dianggap mulai berlaku pada saat permohonan  arbitrase 

tersebut diterima di sekretariat.
20

 Menurut Pasal 36 Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus 

diajukan secara tertulis, pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak 

atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase 
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Menurut Pasal 38 UU arbitrase dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau 

majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis 

arbitrase. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya : 

1 Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak 

2 Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti dan (Hal ini dapat 

disamakan dengan posita gugat) 

3 Isi tuntutan yang jelas. (Hal ini dapat disamakan dengan petitum gugat) 

   Pasal 39 setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis 

arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah 

bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. 

Selanjutnya segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua 

majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.  

Menurut Pasal 40 UU Arbitrase segera setelah diterimanya  jawaban termohon atas perintah 

arbiter atau Ketua majelis arbitrase, salinan jawabatn tersebut diserahkan kepada pemohon, 

arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap 

di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari 

dikeluarkannya perintah itu. Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari 

sebagaimana disebut diatas tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil kembali. 

Apabila pada hari yang telah ditentukan termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang 

menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase 

segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan 

kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka 

persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon 

dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. 

Tetapi sebaliknya jika pada hari yang ditentukan ternyata pemohon tanpa suatu alasan yang sah 

tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan 

gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Termohon dalam jawabannya atau 

selambat-lambatnya pada sidang pertama , dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap 

tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi. Tuntutan balasan 

diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa. 
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Pasal  45 berbunyi dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, 

arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang 

bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian tersebut tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase 

membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para 

pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa 

dilanjutkan apabila usaha perdamaian tidak berhasil. 

Pasal 46 ayat 2 para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis 

pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan 

pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter. 

Pasal 49 atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat 

dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar 

keterangannya. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak 

yang meminta. 

Pasal 55 apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan 

ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase 

Pasal 56 Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, 

atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari 

setelah pemeriksaan ditutup. Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam hal 

tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara 

seimbang. 

Pasal 59 Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan 

diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh 

arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan 

dengan pencatatan dan penandatangan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera 

Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan 

akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan dan lembar asli 

pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak 

dipenuhinya penyerahan dan pendaftaran tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat 

dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan 

kepada para pihak. Dengan didaftarkannya Putusan Arbitrase pada Panitera Pengadilan Negeri 

sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Arbitrase pasal 59 maka putusan tersebut mempunyai 
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kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan putusan arbitrase tidaklah perlu menunggu eksekusi 

Pengadilan Negeri namun dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.
21

 

Pasal 60 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak. Pasal 61 dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara 

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan 

salah satu pihak yang bersengketa, perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketua 

Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah 

putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut 

diatas Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan 

Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Perintah Ketua Pengadilan 

Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan 

arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan 

pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap 

Pasal 70 terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 

apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1 surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui 

palsu atau dinyatakan palsu 

2 setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan 

oleh pihak lawan 

3 putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

pemeriksaan sengketa. 

4 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling 

lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase 

kepada paintera pengadilan negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri 

menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. 
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 Anangga W Roosdiono,2008,Prosedur Pemeriksaan Perkara dalam Arbitrase, Buletin Triwulan 

Arbitrase Indonesia No 5, BANI arbitration Center (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)Jakarta, 

hlm 30 
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Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan PN dapat 

diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama 

dan terakhir. Mahkamah Agung memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 

30(tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Terangkan sejarah munculnya arbitrase dan perkembangannya sekarang didunia? 

2. Bagaimanakah berlaku arbitrase pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan pada waktu 

Indonesia merdeka? 

3. Bagaimanakah kontribusi Islam terhadap praktek dan perkembangan arbitrase di Indonesia? 

4. Apakah perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan itu? 

5. Apabila para pihak telah sepakat di dalam kontraknya memilih arbitrase untuk penyelesaian 

sengketa bisnisnya  yang akan timbul di kemudian hari, dapatkah salah satu pihak lalu 

mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan negeri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digugat Churcill, SBY berharap menang di arbitrase internasional 
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2 

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan jajaran kabinetnya 

untuk segera merespon gugatan yang dilakukan Churchill Mining plc. SBY juga 

meminta agar pemerintah memenangi gugatan sebesar USD 2 miliar yang diajukan 

perusahaan tambang asal Inggris itu. 

"Tergugat pertama adalah Presiden, bayangkan jika ada sekian ratus kabupaten 

melakukan seperti itu, kalau kita kalah akan sangat besar implikasinya," ujar SBY saat 

membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Kamis (28/6). 

Keinginan presiden agar menang dalam gugatan itu bukan tanpa alasan. Jika kalah 

dalam arbitrase internasional, bisa timbul pandangan pengelolaan sumber daya mineral 

dan kebijakan-kebijakan pertambangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan 

asing. 

SBY tidak ingin kalah dengan kekuatan asing. "Saya tidak ingin perusahaan 

internasional atau multinasional menggunakan kekuatan internasional untuk menekan 

negara-negara berkembang," tegas SBY. 

 

http://www.merdeka.com/uang/
http://www.merdeka.com/uang/energi/
http://www.merdeka.com/tag/p/presiden-sby/menkominfo-situs-sby-tidak-diretas.html
http://www.merdeka.com/tag/p/presiden-sby/dipo-alam-roy-suryo-ke-istana-untuk-perbaiki-situs-sby.html
http://www.merdeka.com/tag/p/presiden-sby/dipo-alam-roy-suryo-ke-istana-untuk-perbaiki-situs-sby.html
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Presiden menuturkan, kewajiban memenangkan arbitrase tersebut tidak hanya 

ditujukan untuk Bupati Kutai Timur Israan Noor saja, tapi juga seluruh elemen 

pemerintah. "Bupati Kutai Timur dan kita wajib untuk mempertahankan kebenaran dan 

keadilan. Saya ingin agar kita menangkan proses pengadilan itu," katanya. 

Sekadar diketahui, Churchill Mining Plc melayangkan gugatan arbitrase terhadap 

Pemerintah Indonesia ke International Centre for Settlement of Invesment Dispute, 

Presiden menuturkan, kewajiban memenangkan arbitrase tersebut tidak hanya 

ditujukan untuk Bupati Kutai Timur Israan Noor saja, tapi juga seluruh elemen 

pemerintah. "Bupati Kutai Timur dan kita wajib untuk mempertahankan kebenaran dan 

keadilan. Saya ingin agar kita menangkan proses pengadilan itu," katanya. 

Washington, Amerika Serikat. Churchill geram atas dicabutnya izin Kuasa 

Pertambangan (KP) yang diklaim miliknya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, 

Kalimantan Timur. 

Agar tidak dicabut, Churchill Mining sempat menawarkan pembangunan settlement 

atau penyelesaian melalui negosiasi dengan Pemkab. Namun, tawaran itu ditolak 

karena Pemkab tidak merasa memberikan Izin kepada perusahaan itu dan tidak pernah 

mengetahui proses akuisisi yang mereka lakukan. 

http://www.merdeka.com/uang/digugat-churcill-sby-berharap-menang-di-arbitrase-

internasional.html 
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BAB IV 

ARBITRASE SYARIAH 

 

A  Sejarah Arbitrase Syariah 

                    Lembaga arbitrase (hakam) telah dikenal sejak jaman pra Islam. Pada waktu itu 

orang-orang yang ditunjuk sebagai juru damai adalah orang-orang yang memiliki 

kelebihan kekuatan supranatural, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang masa itu. 

Tradisi penyelesaian sengketa melalui juru damai ini  berkembang  di masyarakat Mekkah 

sebagai pusat perdagangan. Selain di Mekkah perwasitan juga berkembang pada 

masyarakat Madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah-masalah sengketa 

hak milik atas tanah .
1
 

                    Sebelum Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai 

wasit pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak 

meletakkan kembali Hajar Aswad ditempatnya semula. Tindakan Nabi Muhammad 

SAW untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswad ini diterima secara 

sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa waktu itu.
2
 

                    Selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad Nabi Muhammad SAW juga 

sering menjadi wasit dalam sengketa-sengketa umatnya. Misalnya dalam sengketa tanah 

warisan antara Ka’ab Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrad pada waktu itu Nabi bertindak 

sebagai wasit tunggal. Namun setelah perkembangan wilayah Islam semakin meluas 

beliau memberikan delegasi wewenang kepada para sahabatnya untuk menjadi wasit, 

misalnya kepada Sa’id Ibnu Muaz untuk menyelesaikan perselisihan di antara  Bani 

Quraidhah. Zaid Ibnu Tsabit dalam perselisihan antara Umar dengan Ubay Ibnu Ka’ab 

tentang kasus ”Nahl” dan kasus-kasus lainnya.
3
 

 

                                                      
1
 Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, Buku Pintar Badan 

Arbitrase Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1. 
 
2
  Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm 51 
 
3
  Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, op.cit , hlm.2 
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Dalam Al Quran pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Surat Annisa ayat 35 

                                      

                 

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi 

taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

[293] Hakam ialah juru damai. 

 

 

Pada masa pemerintahan Khulafa Rasyidin tradisi perwasitan ini terus berkembang terutama 

pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang di bidang peradilan 

kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu.  Bahkan beliau berhasil menyusun pokok-pokok 

pedoman beracara di pengadilan (Risalat al-Qadha) yang ditujukan kepada seorang qadhi, Abu 

Musa Al-Asy’aari
4
 

Arbitrase dalam kajian fiqh menurut pendapat para pakar Islam dari 4 (empat) mahzab 

mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut
5
 

    1 Kelompok Hanafiah berpendapat bahwa memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian 

atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang ke 

luar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum 

    2 Kelompok Malikiyah berpendapat bahwa hakikat qadla adalah pemberitaan terhadap hukum syari’i 

menurut jalur yang pasti (mengikat) atau sifat hukum yang mewajibkan bagi pelaksanaan hukum 

islam walaupun dengan ta’dil atau tajrih tindak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. 

    3 Kelompok Syafi’iyah berpendapat bahwa memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau 

lebih dengan hukum Allah SWT atau menyatakan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa wajib 

melaksanakannya 

                                                      
4
 Ibid, hlm.2 

 
5
  Rahmat Rosyadi dan Ngantino, Op.cit, hlm 44 
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4 Kelompok Hambaliah, berpendapat bahwa penjelasan dan kewajibannya serta penyelesaian  

persengketaan antara para pihak. 

Dalam Islam di kenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut 

Ash-Shulhu.  Dalam pengertian bahasa Arab Ash-Shulhu adalah memutus pertengkaran atau 

perselisihan.  Menurut Sayyid Sabiq Ash-Shulhu dalam pengertian syari’at adalah suatu jenis akad 

untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Para pihak yang berperkara 

disebut mushalih, kasus yang dipersengketakan disebut mushalih ‘anhu, hal yang dilakukan oleh 

salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut mushalih’alaihi atau 

badalush shulh.
6
 

Menurut Yahya Harahap dalam makalahnya Achmad Djauhari, dalam tradisi Islam Tahkim 

bersifat Ad hoc, ciri-cirinya  

    1 Penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela, di luar jalur peradilan resmi.; 

    2 Masing-masing pihak yang sengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, 

independent; 

    3 Bertindak sebagai mahkamah arbitrase; 

    4 Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat dicabut kembali (sampai selesai); 

    5 Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan yang putusannya 

bersifat final dan mengikat
7
 

 

B Pengertian arbitrase syariah 

              Dalam fikih Islam, padanan dari arbitrase ini adalah tahkim dan kata kerjanya hakam yang 

secara harfiyah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah/hakam bagi suatu sengketa. Maka 

Demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman sehingga mentahkimkan diri kepada engkau dalam hal-

hal yang mereka persengketakan di antara mereka (QS An-Nisa:65). 

              Selain itu di dalam Islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang 

disebut ash-shulhu. Pengertian ash-shulhu adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam 

                                                      
6
 Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 13, PT Alma’arif, Bandung, hlm. 211 

 
7
 Achmad Djauhari, 2006, Arbitrase Syariah di Indonesia, Penerbit Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS,) Jakarta , hlm.23 
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pengertian syariat ash-shulhu adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan 

(sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa.
8
 

                           Sehingga dalam tradisi Islam selain qadla sebagai sebuah lembaga peradilan, Islam 

juga mengenal lembaga hakam yang sama artinya dengan arbitrase. Hanya saja arbitrase 

Islam pada waktu itu lazimnya bersifat adhoc. Dalam tradisi Islam, hakam yang 

bersumber dari syariah Islam, putusannya didasarkan pada ishlah dengan sifat 

peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat.
9
 

                        Menurut Satria Effendi M.Zen, arbitrase dalam kajian fikih adalah suatu penyelesaian 

sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang 

bersengketa untuk mengakhiri sengketa antara mereka dan dua belah pihak akan mentaati 

penyelesaian oleh hakam/ para hakam yang mereka tunjuk itu
10

 

 

C Sumber Hukum arbitrase syariah 

  Dasar hukum keberadaan arbitrase dalam syariah dengan bersandar kepada Al-

Quran sebagai sumber pertama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap upaya 

perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau 

peperangan itu terdapat di dalam Al-Qur’an sebagai berikut
11

 

     1 Surat Al-Hujurat (49): 9  

                                                      
8
 Rahmad Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm.30  sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, 2010, 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU.Nomor 21 Tahun 2008), Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, hlm.81-82 

 
 
9
 Rachmadi Usman, 2002, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.99 sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, 2010, Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU.Nomor 21 Tahun 2008), Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, hlm.81 
 
10

 Achmad Djauhari, 2006, Arbitrase Syariah di Indonesia, Penerbit Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS,) Jakarta , hlm.23 
 
11

 A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, PT 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15-20. 
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Artinya: Dan jika ada dua golongan dari  orang-orang mukmin  berperang maka  damaikanlah 

antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang 

lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada 

perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 

keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berlaku adil.
12

 

      2 Surat An-Nisa(4) :35  

                               

                

 

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang 

hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua 

orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

[293] Hakam ialah juru damai.
13

 

 

                                                      
12

  Kitab suci Alquran Depag RI,  opcit, hlm.846 
 
13

  Kitab suci Alquran Depag RI,  opcit, hlm.123 
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Demikian juga upaya perdamaian terhadap sengketa para pihak dapat dijumpai 

dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. As-sunah menurut ahli ushul fikih 

ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun 

taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum.
14

. Anjuran perdamaian dalam 

persengketaan para pihak dapat ditemukan dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum 

Islam kedua, yaitu : 

                   1 Hadist Riwayat Ibnu Majah, dari Abdullah bin Mas’ud 

                      Bahwa ia pernah membeli seorang budak dari kalangan budak kerajaan dari Al 

Asy’ats bin Qayis. Kemudian mereka berdua berselisih dalam soal harga. Ibnu 

Mas’ud berkata, “Aku telah menjual kepadamu (budak ini) dengan harga dua 

puluh ribu” Al Asy’ats bin Qays berkata “Aku telah membeli darimu seharga 

sepuluh ribu”. Ibnu Mas’ud menimpali “Jika engkau berkenan akan aku 

beritakan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW, “Al Asy’ats 

berkata,” Lakukanlah”. Ibnu Mas’ud berkata,” Sesungguhnya aku telah 

mendengar Rasulullah SAW bersabda,” Jika pedagang dan pembeli bersengketa, 

namun tidak ada bukti yang dapat saling menguatkan pembelaan masing-masing, 

maka transaksi jual beli tetap berlaku. Dan dasar transaksi adalah ditangan 

penjual, atau (andai tidak juga ditemukan kata sepakat) maka hendaknya 

keduanya membatalkan jual beli tersebut. Shahih, Al irwa’ (1322,1323), Ash-

Shahiha (789), Alhadits Al Buyu’
15

 

 

                  2 Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, warta dari Abu Huraerah r.a mengabarkan 

katanya  
16

 

“Rasulullah SAW bersabda,  seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari 

seseorang. Kemudian orang yang membeli tanah mendapati di tanah itu sebua 

kendi berisi emas. Orang yang membeli tanah mengatakan kepada si penjual 

tanah,” ambillah emasmu, saya hanya membeli tanah dan saya tidak membeli 

emas”. Si penjual menjawab :”Saya telah menjual tanah dan isinya kepada mu “. 

Selanjutnya kedua orang itu menemui seorang laki-laki. Orang yang dijadikan 

hakim itu bertanya : “Apakah engkau berdua mempunyai seorang anak? “ yang 

seorang menjawab “saya mempunyai seorang anak laki-laki” dan yang seorang 

lagi menjawab “saya mempunyai seorang anak perempuan”, hakim itu 

memutuskan, “kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan. 

                                                      
14

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, 1974, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits,  Bulan Bintang, 

Jakarta hlm 25 sebagaimana dikutip oleh A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase 

dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15-20 

 
15

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 1406 H, Shahih Sunan Ibnu Majah buku 2, Pustaka Azzam, 

Amman Yordania, hlm 314 
 
16

 Fachruddin HS, 1983, Terjemah Hadits Shahih Muslim II, penerbit Bulan Bintang,  Jakarta, hlm 75 
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Belanjakanlah dari harta itu untuk keperluan engkau berdua, lalu keduanya 

melaksanakan dengan sukarela. 

 

   Dasar hukum arbitrase selain bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah juga 

berasal dari ijma’ (konsensus) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang 

dijadikan dasar hukum. Ijma menurut istilah ahli ushul (ushuliyyin) ialah kesepakatan 

semua mujtahiddin di antara umat Islam dalam suatu masa setelah kewafatan Rasulullah 

SAW atas hukum syara’ suatu kejadian atau kasus. 
17

 

 

            Ijma’ : Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pada satu ketika menawar kuda seseorang 

dan ia mengendarai kuda itu untuk uji coba, kemudian kaki kuda itu patah. Maka Umar 

hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya itu menolak untuk 

menerimanya. Umar lalu berkata  “Tunjuklah seseorang yang engkau percayai untuk 

menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata  “Aku rela Syureih 

untuk menjadi hakam”. Maka mereka berdua menyerahkan putusan sengketa itu kepada 

Syureih. Hakam yang dipilih ini memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda.   

Dalam keputusan di atas Syureih baerkata kepada Umar bin Khattab  “Ambillah apa yang 

telah kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah 

kamu ambil seperti sedia kala tanpa ada cacat. 

 

D Dasar Hukum Sistem Arbitrase atau Sistem Arbitrase Syariah 

    1 Pasal 3 UU No. 14 Th. 1970 : 

       Membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase; 

    2 Pasal 58 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Upaya  penyelesaian sengketa 

perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 

sengketa. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase dalam UU ini termasuk juga arbitrase 

syariah. 

    3 Rule atau acaranya, tunduk kepada buku ketiga Rv berdasarkan Pasal II Peralihan UUD 1945 jo. 

Pasal 377 HIR; 

    4 Pasal 5 UU 30 Tahun 1999 : sengketa yang dapat diselesaikan melalu arbitrase hanya sengketa di 

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum peraturan perundang-undangan 

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 

                                                      
  

17
 Abdul Wahab Khallaf, 1996, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm.46. 
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     5 Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 

Desember 2003 perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS. 

     6 Pasal 1 Peraturan Prosedur BASYARNAS.   

 

E  Hukum Acara Arbitrase Syariah 

Berkenaan dengan pilihan hukum para pihak dalam Pasal 56 UU Nomor 30 Tahun 

1999 dalam hal ini para pihak harus sudah sepakat sebelum terjadinya sengketa atau 

sesudah terjadinya sengketa untuk menyelesaikan melalui Basyarnas (Badan Arbitrase 

Syariah Nasional), bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan kemudian 

diperintahkan untuk menjadi seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah 

maka dengan sendirinya dan sebagai konsekuensi logis tidak ada alternatif lain selain 

memilih hukum Islam untuk diberlakukan dalam kontrak-kontrak bisnisnya termasuk 

sebagai dasar bagi penyelesaian sengketanya, telah mendapatkan jaminan secara 

konstitusional yaitu dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

                          Kebebasan memilih forum penyelesaian sengketa dalam Islam, tidak disertai dengan 

kebebasan memilih hukum yang berlaku. Allah berfirman dalam QS Aljaatsiyah 45:18 

                            

18. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama 

itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang 

tidak mengetahui. 

 

              Menurut Muhammad Abdul Qadir Abu Faris hukum itu hanya milik Allah semata, 

tidak berhak seorang pun membuatnya. Karenanya, yang mensyariatkan, menghalalkan, 

dan mengharamkan hanyalah Allah. Apa yang Allah halalkan adalah halal dan apa yang 

Dia haramkan adalah haram.
18

 

                                                      
18

 
18

 Muhammadi Abdul Qadir Abu Faris, op.cit, hlm 13 
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             Oleh karena itu lembaga apapun yang menjadi fasilitator atau memutus sengketa 

bisnis syariah wajib menggunakan hukum Islam atau hukum nasional yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam sebagai hukum materiilnya (substantive law), hal ini 

sejalan dengan bunyi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

dalam rangka mempertegas adanya asas kebebasan berkontrak dalam penyelesaian 

sengketa muamalah, para pihak bebas menentukan tata cara dan media penyelesaian 

sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dapat 

diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, 

termasuk didalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip 

syariah dapat diartikan juga bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif 

yang dibuat oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, 

juga bermakna telah sesuai dengan prinsip syariah, tidak menutup kemungkinan bagi 

arbiter untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sepanjang nilai-nilai 

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

              Mengenai kewenangan hakim pengadilan negeri atau arbiter BANI untuk 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah, menimbulkan pertanyaan, apakah hakim 

pengadilan  tersebut memahami hukum syariah dalam memutus perkara perbankan 

syariah, walaupun dalam persidangan hakim dapat dibantu oleh saksi ahli yang menguasai 

hukum syariah, tapi untuk memutuskan putusan sengketa tersebut tetaplah dilakukan oleh 

hakim  itu sendiri, sehingga menurut penulis sebaiknya yang menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah haruslah dilakukan oleh hakim yang menguasai hukum syariah. Agak 

berbeda dengan arbitrase BANI karena arbiter  dipilih oleh para pihak berperkara. Hanya 

persoalannya dalam List arbiter BANI tidak ada pakar hukum syariah walaupun tidak 

menutup kemungkinan para pihak memilih arbiter di luar list arbiter BANI. 

                Sebagaimana BANI dan BAPMI yang memiliki prosedur beracara, BASYARNAS 

pun memiliki prosedur beracara sendiri yang pada hakikatnya hampir mirip dengan 

prosedur yang berlaku dalam BANI dan BAPMI. Prosedur beracara di BASYARNAS 

dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :
19

 

                                                      
19

 Basyarnas Wilayah DIY, 2005, Buku Pintar Badan Arbitrase Syari’ah Nasional, Basyarnas 

Perwakilan Propinsi DIY, Yogyakarta, hlm 7-20 
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1 Pendaftaran 

a Sebelum sengketa (pactum de compromittendo), dengan mencantumkan arbitration 

clause atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok 

         b  Setelah sengketa (akta kompromis) 

2 Prosedur penyelesaian 

a Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat : nama lengkap dan tempat 

tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan 

tuntutan. 

Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris apabila biaya pendaftaran dan 

lainnya belum dibayar lunas, Ketentuan ini ju  sama dengan BANI. Yang berbeda 

adalah dalam BASYARNAS apabila para pihak tidak mampu membayar biaya-

biaya pendaftaran dan lain-lain dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi 

sekurang-kurangnya dari Kepala Desa atau lurah setempat, maka Ketua 

BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya.
20

 

        Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan  bahwa jalan-

jalan yang ditempuh untuk merintangi orang-orang dalam mendapatkan hak mereka 

adalah bid’ah yang mengharuskan membayar biaya persidangan
21

 

         b Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa 

kepada BASYARNAS atau perjanjian pokok yang memuat arbitration clause 

1) Penetapan/penunjukan arbiter (tunggal/majelis) 

2) Penawaran perdamaian, yang  apabila diterima arbiter membuatkan akta 

perdamaian dan apabila tidak diterima, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan 

3) Pemeriksaan sengketa 

4) Putusan arbitrase 

         c    Eksekusi Putusan Arbitrase  

1) Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat final and binding 

2) Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan 

tingkat pertama. Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak 

tanggal putusan Badan Arbitrase Syariah diucapkan, lembar asli atau salinan 

                                                      
20

  Ibid, hlm 7 
 
21

  Muhammadi Abdul Qadir Abu Faris,opcit, hlm 69. 
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otentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya 

kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. 

Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan 

pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan 

oleh Panitera Pengadilan Agama dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, 

dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. 

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli 

pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera 

Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 59 ayat 3 dan Penjelasannya UU Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, dalam hal para 

pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan 

dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan 

salah satu pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU 

Kekuasaan kehakiman itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase 

dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. 

Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas, berakibat putusan arbitrase tidak 

dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta 

pendaftaran dibebankan kepada para pihak. 

3) Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan 

berdasarkan perintah ketua pengadilan tingkat pertama.   

Perintah pelaksanaan putusan BASYARNAS tersebut diberikan dalam waktu  

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan 

kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui  Badan Arbitrase 

Syariah. 

Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan menurut 

butir 7 SEMA Nomer 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase 

Syariah (yang sekarang sudah dicabut dengan SEMA Nomer 8 Tahun 2010), 

memeriksa terlebih dahulu apakah : 
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a) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dimuat 

dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak 

b) Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi 

syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa 

c) Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

Ini yang menjadi perdebatan sampai sekarang mengenai kemampuan dari 

ketua pengadilan negeri untuk memeriksa apakah putusan BASYARNAS 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah, padahal sebelumnya dalam 

SEMA Nomor 8 Tahun 2008 kewenangan untuk memerintahkan 

pelaksanaan putusan BASYARNAS adalah Ketua Pengadilan Agama. 

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari 

putusan Badan Arbitrase Syariah. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis 

pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase Syariah yang 

dikeluarkan. Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuhi perintah 

Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Walaupun putusan BASYARNAS bersifat final and binding namun demikian, 

dalam Peraturan Prosedur BASYARNAS salah satu pihak dapat mengajukan 

secara tertulis permintaan pembatalan putusan  yang disampaikan kepada 

sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan, namun 

hal ini tidak mengurangi kewajiban sekretaris untuk menyampaikan 

pemberitahuan resmi kepada pihak lawan. Permintaan pembatalan hanya 

dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut : 

a) Penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis tidak sesuai dengan   

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Prosedur BASYARNAS 

b) Putusan melampaui batas kewenangan BASYARNAS 

c) Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak. 

d) Terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota arbiter 
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e) Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur 

BASYARNAS 

f) Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan 

pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

Pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal 

putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku 

paling lama dalam masa 3 tahun sejak putusan dijatuhkan. 

Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima sekretaris, Ketua 

Dewan Pengurus harus segera membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri dari tiga 

orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan. 

Anggota Komite ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengurus dan salah seorang dari 

mereka bertindak sebagai ketua merangkap anggota, dan tidak boleh ditunjuk 

arbiter yang ikut dalam majelis yang memutus putusan yang diminta 

pembatalannya. Tata cara pemeriksaan pembatalan putusan oleh komite sama 

dengan tata cara pemeriksaan arbitrase yang diatur sebelumnya. Ketentuan 

mengenai putusan arbitrase yang diatur sebelumnya berlaku sepenuhnya terhadap 

putusan pembatalan. 

Selama pemeriksaan pembatalan berlangsung, komite dapat memerintahkan 

penundaan eksekusi putusan jika hal itu dianggap perlu sampai komite 

menjatuhkan putusan.  

Jika komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali dan 

permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaian kepada BASYARNAS, 

dan untuk itu dibentuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis arbitrase baru sesuai 

dengan ketentuan pembentukan dan penunjukan arbiter yang telah diatur. 

Ketentuan diatas berbeda dengan pendapat ulama pengikut mazhab Hanafiyah, 

Malikiyah, dan Hambaliyah yang sepakat bahwa segala apa yang menjadi 

keputusan hakam (arbitrase) adalah langsung mengikat kepada pihak-pihak yang 

bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat 

ini juga didukung oleh sebagian ulama pengikut mazhab syafi’iyah. Alasan 

mereka ini didasarkan kepada Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa 
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apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan 

persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka 

patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhinya akan mendapat siksa dari Allah 

SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syariah untuk 

memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya 

mengikat.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

  Abdul Manan, 2007, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Sebuah Kewenangan Baru 

Peradilan Agama, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Panel dalam Rangka Dies Natalis 

Universitas Yarsi ke-40, tanggal 7 Februari 2007,di Kampus Yarsi, Jakarta, hlm 7 dalam Ahmad 

Mujahidin, 2010, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia, Cet. 1, Ghalia, Bogor,hlm 156 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Apa dasar hukum bagi berlakunya hukum ekonomi syariah? 

2.Jelaskan perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? 

3. Terangkan asas-asas yang digunakan dalam ekonomi syariah? 

4.Bagaimana Islam mengatur mengenai hak milik? Jelaskan? 

5.Bandingkan pengertian hak milik menurut hukum Islam dan Hukum Perdata? 
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PERLU UU BARU MENGATUR ARBITRASE SYARIAH 

Posted by juwietha on 21 June 2011. Leave a comment. 

KH Ma'ruf Amin saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional "Penegakan Hukum 

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia" Sabtu (18/6) " di Kampus Pasca Sarjana UIN 

Syarif Hidayatullah 

Permasalahan yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah perlu mendapat 

perhatian yang serius dari semua kalangan sehingga adanya sebuah kepastian hukum 

yang jelas mengenai urusan ini. Menurut KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatakan bahwa perlu adanya undang-

undang baru yang mengatur  tentang Badan Arbitrase Syariah. 

“Untuk lebih memberdayakan badan Arbitrase Syariah  dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah, di pandang perlu dibentuknya UU baru yang khusus mengatur  tentang 

Badan Arbitrase Syariah,”jelasnya saat menjadi keynote speech dalam Seminar Nasional 

bertema “Penegakan Hukum Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia’ di Uin Syarif 

Hidayatullah, Sabtu (18/6). 

Ma’ruf menjelaskan bahwa penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah bisa 

diselesaikan melalui jalur non litigasi  yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(Basyarnas) atau melalui Jalur litigasi  yaitu melalui pengadilan agama yang disasarkan 

pada fatwa DSN-MUI bukan berdasarkan pendapat ahli fikih muamalah . 

  

 

http://ib2.eramuslim.com/author/juwietha/
http://ib.eramuslim.com/2011/06/21/perlu-uu-baru-mengatur-arbitrase-syariah/#comments
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 “Penyelesaian sengketa bukan didasarkan atas pendapat ahli fikih muamalah yang akan 

berdampak pada tidak adanya kepastian hukum karena banyaknya perbedaan pendapat 

 diantara mereka sedangkan fatwa DSN-MUI  lebih aman dijadikan landasan 

memutuskan sengketa ekonomi syariah,”ujarnya. 

Selain itu yang harus segera ditindak lanjuti adalah kesiapan pengadilan agama dalam 

menangani kasus sengketa ekonomi syariah dengan mendalami ilmu yang berhubungan 

dengan hukum ekonomi syariah. 

“Selama pengadilan agama mendalami hukum tersebut , sebaiknya dilakukan masa 

transisi dimana kasus-kasus ekonomi syariah termasuk perbankan syariah  dibawa ke 

Basyarnas untuk diselesaikan,”Kh Ma’ruf Amin mengakhiri.(jwt) 

http://ib.eramuslim.com/2011/06/21/perlu-uu-baru-mengatur-arbitrase-syariah/   
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BAB V 

 

ARBITRASE NASIONAL DAN ARBITRASE SYARIAH 

SUATU KAJIAN PERBANDINGAN 

 

Dalam dunia bisnis, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis 

untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi.
1
 

Ada berbagai alasan yang dapat digunakan para pelaku bisnis  untuk  memilih arbitrase sebagai 

upaya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya antara lain dapat dibaca dalam Alinea ke empat 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yaitu :
2
 

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga 

peradilan. Kelebihan tersebut antara lain : 

  1.Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak 

  2.Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative  

  3.Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, 

pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, 

jujur dan adil 

  4.Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta  

proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan 

  5.Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata 

cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. 

 

Diantara kelebihan arbitrase dibandingkan pengadilan berdasarkan UU arbitrase tersebut 

diatas adalah para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 

pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang 

disengketakan, jujur dan adil dan dapat memilih pilihan hukum (choice of law) yang dinilai adil 

untuk menyelesaikan sengketa para pihak, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh 

arbiter mendekati rasa keadilan para pihak yang berperkara. 

 

                                                      
1
 H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Op.cit, hlm.32 

 
2
 Alinea ke empat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
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Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992 , pemerintah telah membuat 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sekarang sudah ada 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008. 

Disamping lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank pun sekarang ini banyak 

yang menggunakan sistem syariah antara lain asuransi, reasuransi, pegadaian, obligasi, pasar 

modal,  reksadana dan lain-lain.  Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di 

Indonesia maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syariah 

dengan nasabahnya akan semakin besar. Potensi perselisihan itu tidak hanya terjadi pada nasabah 

dan lembaga keuangan syariah saja tapi bisa juga terjadi antara nasabah dengan nasabah, antara 

lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah dan sebagainya. 

 

Menurut Mardani, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat 

perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif penyelesaian. Pertama 

ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR (Alternative 

Dispute Resolution) Kedua melalui lembaga arbitrase syariah. Ketiga melalui jalur 

litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Niaga) tergantung klausa perjanjian yang disepakati
3
.  

 

 Bahkan dalam Pasal 55  UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

dipertegas lagi bahwa sengketa perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama, kecuali dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian 

sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yaitu berupa musyarawah, mediasi perbankan, 

BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Walaupun dalam arbitrase para pihak dapat memilih arbiter yang ahli di bidangnya 

sehingga sepertinya pertimbangan untuk mendirikan BASYARNAS pada mulanya pastilah 

menimbulkan pro dan kontra, apalagi membaca Pasal 55 UU Perbankan Syariah diatas, dimana 

dinyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain dapat dilakukan 

melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain. Selanjutnya tulisan ini akan mengungkapkan 

perbandingan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, perbandingan ini dilakukan untuk 

mengungkapkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya  dimana pembahasan difokuskan 

pada membandingkan UU arbitrase, Peraturan dan Prosedur BANI dengan Peraturan dan 

                                                      
3
 Mardani, 2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29, Nomor 2, 

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,Jakarta, hlm. 101 
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Prosedur BASYARNAS sehingga harapannya dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan 

arbitrase pada masa yang akan datang. 

A Persamaan antara Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah 

Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dimana arbitrase 

merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan atau 

alqadla. Berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional  mengacu kepada UU 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun 

arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahkan UU 

arbitrase ini tidak ada 1 pasalpun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. 

Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU  Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam 

ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah. 

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (adhoc) maupun arbitrase melalui badan 

permanen (institusi) . Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati 

para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausul pactum de 

compromittendo atau akta kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan 

oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausul 

menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase 

perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase adhoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc 

juga arbitrase volunteer atau arbitrase perorangan adalah penunjukan para arbiternya secara 

perorangan.  Jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara 

pemeriksaan sengketa, arbitrase adhoc yang ditunjuk di Indonesia tentunya harus memenuhi 

persyaratan penunjukan dan pengangkatan arbiter seperti yang tercantum dalam Pasal 12 UU 

arbitrase.
4
 

Menurut Pasal 12 UU arbitrase, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus 

memenuhi syarat : 

    1  Cakap melakukan tindakan hukum 

    2  Berumur paling rendah 35 tahun 

  3 Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan   derajat kedua 

dengan salah satu pihak yang bersengketa. 

    4 Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan 

                                                      
4
 Suyud Margono, Op.cit, hlm 123-124 
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    5 Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. 

Untuk menjamin obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau 

majelis arbitrase hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau 

diangkat sebagai arbiter. 

Arbitrase adhoc juga bisa dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk 

untuk tujuan arbitrase sesuai kesepakatan para pihak, misalnya UU Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitration Rules. 

Berhubung arbitrase adhoc bersifat insidentil sehingga kedudukannya hanya untuk 

menyelesaikan dan memutuskan kasus sengketa tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan 

arbitrase adhoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Berbeda dengan arbitrase institusi yang 

merupakan lembaga yang bersifat permanen. 

              Pada umumnya arbitrase adhoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan 

penunjukan arbiter tunggal atau majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati 

oleh para pihak. Penggunaan arbitrase adhoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. 

Apabila klausula pactum de compromittendo atau akta kompromis menyatakan perselisihan 

akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional, atau dengan 

kata lain apabila klausula menyatakan arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri 

dari arbiter perorangan maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase adhoc.
5
 Dalam 

melaksanakan acaranya sedapat mungkin mengacu kepada UU arbitrase yang berlaku. 

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan 

arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Di Indonesia ada beberapa 

lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 1977), BAPMI 

(Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Tahun 2002), BASYARNAS (Badan Arbitrase 

Syariah Nasional Tahun 1993), BAKTI (Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia Tahun 

2008), BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2012), PMN 

(Pusat Mediasi Nasional Tahun 2003).
6
 Di Manca Negara ada Korea (The Korean Commercial 

Arbitration Board KCAB), Paris (International Court of Arbitration ICC), London (London 

Court of International Arbitration LCIA), Singapore (Singapore International Arbitration 

                                                      
5
  Yahya Harahap, 2004,Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105 

 
6
 Radian Adi Nugraha, 2011, Pengaturan Arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 : 

Perbandingan dengan Peraturan BAPMI dan ICSID, 

http://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/Pengaturan Arbitrase Dalam UU No.30 Tahun 1999 

: Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID/hlm 1 
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Centre SIAC, Kuala Lumpur (Regional Centre for Arbitration RCA), Brunei Darussalam (The 

Arbitration Association Brunai Darussalam AABD), China (China International Economic and 

Trade Arbitration Commision CIETAC), Hongkong (Hongkong International Arbitration 

Centre HKIAC), Jepang (Japan Commercial Arbitration Association JCAA), Stockholm 

(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), Vaun Couver (British Columbia 

International Commercial Arbitration Centre), Washington DC (International Center for the 

Settlement of Investment Disputes ICSID)
7
 

 

B Perbedaan antara Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah 

Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah penulis cermati dalam 

peraturan prosedur beracara BANI dan BASYARNAS melalui kriteria antara lain : 

  1 Sumber Hukum   

     a Sumber Hukum Formil 

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS 

Sumber hukum formil untuk arbitrase 

nasional diatur dalam : 

a UU Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai 

dengan 59 

b UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan APS 

c  Putusan dijalankan menurut ketentuan 

dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 

Rv 

 

Sumber hukum formil untuk arbitrase syariah 

: 

a Tidak diatur secara eksplisit dalam UU 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan APS 

b  Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU  Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud 

dengan arbitrase dalam ketentuan UU 

tersebut termasuk juga arbitrase syariah. 

c. Apabila putusan tidak dipenuhi secara 

sukarela putusan dijalankan menurut 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 

Pasal 639 Rv 

    

                                                      
7
 M.Husseyn Umar, 2013, Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan APS/ADR, Makalah,      

Jakarta, hlm 9 
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    b Sumber Hukum  Materiil, 

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Sumber hukum materiil untuk arbitrase nasional diatur 

dalam : 

Menurut Pasal 5, sengketa yang dapat diselesaikan melalui 

arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan 

mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai 

apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU 

Arbitrase tersebut diatas, namun jika dilihat pada 

penjelasan Pasal 66 huruf b UU tersebut yang berhubungan 

dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimana 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup 

perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang 

: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman 

modal,industri, hak kekayaan intelektual. Sehingga sumber 

hukum materiil adalah peraturan perundang-undangan 

dalam ruang lingkup hukum perdagangan 

 

 

 

 

 

 
 
  

Sumber hukum materiil untuk 

arbitrase syariah : 

Kebebasan memilih forum 

penyelesaian sengketa dalam 

Islam, tidak disertai dengan 

kebebasan memilih hukum 

yang berlaku. Allah berfirman 

dalam QS Aljaatsiyah 45:18 

            

             

      

18. Kemudian Kami jadikan 

kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama 

itu), Maka ikutilah syariat itu dan 

janganlah kamu ikuti hawa nafsu 

orang-orang yang tidak 

mengetahui. 

              Menurut Muhammad Abdul 

Qadir Abu Faris hukum itu 

hanya milik Allah semata, 

tidak berhak seorang pun 

membuatnya. Karenanya, 

yang mensyariatkan, 
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menghalalkan, dan 

mengharamkan hanyalah 

Allah. Apa yang Allah 

halalkan adalah halal dan apa 

yang Dia haramkan adalah 

haram.
8
 

Oleh karena itu lembaga apapun 

yang menjadi fasilitator atau 

memutus sengketa bisnis syariah 

wajib menggunakan hukum 

Islam atau hukum nasional yang 

tidak bertentangan dengan 

hukum Islam sebagai hukum 

materiilnya (substantive law ) 

Sehingga hukum materiilnya 

adalah hukum yang termasuk 

dalam lingkup perdagangan yang 

tidak bertentangan dengan 

hukum syariah dan hukum 

syariah itu sendiri. 

 

Sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama yaitu 

mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UU Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59, Putusan dijalankan menurut 

ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv, walaupun dalam UU Nomor 30 Tahun 

1999 tidak dinyatakan secara eksplisit keberadaan arbitrase syariah, secara eksplisit kehadiran 

arbitrase syariah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU  Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam 

ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.  

                                                      
8
 
8
 Muhammadi Abdul Qadir Abu Faris, loc.cit 
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BANI dan BASYARNAS pun masih mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 637 dan 

Pasal 639 Rv, padahal menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS Pasal 

81 menyatakan bahwa pada saat UU Arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dan Pasal 377 Reglemen 

Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 RBg Reglemen Acara untuk Daerah Luar 

Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. 

 Sedangkan untuk sumber hukum materiil BASYARNAS harus menggunakan hukum 

syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat 

diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, 

termasuk didalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip syariah 

dapat diartikan juga bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat 

oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga bermakna 

telah sesuai dengan prinsip syariah, tidak menutup kemungkinan bagi arbiter untuk menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Berbeda dengan arbitrase nasional sumber hukum materiilnya adalah 

hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup perdagangan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 

55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam rangka mempertegas adanya 

asas kebebasan berkontrak dalam penyelesaian sengketa muamalah, para pihak bebas 

menentukan tata cara dan media penyelesaian sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah, sehingga para pihak dapat memilih BANI untuk menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah, tetapi hukum materiil yang digunakan haruslah menggunakan hukum 

syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. 

 

    2 Asas 

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Didalam hukum arbitrase, baik itu yang 

termasuk arbitrase nasional maupun    

arbitrase internasional secara umum 

berlaku asas-asas yang diakui dan dipatuhi 

dalam proses arbitrase. Asas-asas ini 

Asas-asas yang berlaku dalam BANI 

dapat diberlakukan juga dalam 

BASYARNAS asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

Pedoman arbitrase yang diterapkan di 
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merupakan dasar atau landasan bagi 

berlakunya sebuah regulasi sehingga tidak 

keluar dari prinsip-prinsip hukum yang 

telah ditetapkan. Asas-asas yang berlaku 

dalam arbitrase tersebut yaitu :
9
 

a  Asas Kesepakatan, artinya kesepakatan 

para pihak untuk menyelesaikan 

perselisihan secara damai, seia sekata 

atau sepaham untuk menunjuk seorang 

atau beberapa orang arbiter 

b Asas Musyawarah yaitu setiap 

perselisihan diupayakan   untuk 

diselesaikan secara musyawarah baik 

antara arbiter dengan para pihak maupun 

antara arbiter itu sendiri 

c Asas limitative yaitu adanya pembatasan 

dalam penyelesaian perselisihan melalui 

arbitrase terbatas pada perselisihan-

perselisihan di bidang 

perdagangan/bisnis dan industri dan atau 

hak-hak pribadi yang dapat dikuasai 

sepenuhnya oleh para pihak 

d Asas Final and Binding, yaitu suatu 

putusan arbitrase bersifat putusan akhir 

dan langsung mengikat para pihak. 

Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan 

dengan upaya hukum lain, seperti 

Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari 

tiga kriteria di   bawah ini:
10

 

a  Para arbiter yang ditugaskan untuk 

menangani suatu sengketa seyogyanya 

mempertemukan kepentingan para 

pihak secara proporsional, berimbang, 

dan tidak merugikan (menguntungkan) 

salah satu pihak saja. Dengan kata lain 

para arbiter mengupayakan untuk 

menegakkan keadilan yang hakiki 

sesuai dengan ajaran Al-Quran dan 

Sunnah Rasul. 

b Nilai-nilai keadilan yang tercermin 

dalam Pancasila harus dijadikan 

sebagai salah satu acuan pokok di 

dalam menyelesaikan sengketa melalui 

arbitrase syariah 

c  Baik arbitrase nasional (BANI) maupun 

arbitrase syariah (Basyarnas) yang 

dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut 

tata hukum Indonesia, mempunyai 

kedudukan yang sama dalam arti 

kedua lembaga itu harus diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia 

                                                      
9
 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, opcit, hlm 32 

 
10

 H.M. Tahir Azhary, 1992, Bunga Rampai Hukum Islam, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 240 dalam 

Mardani, 2009,Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah,Sinar Grafika, 

Jakarta hlm 70 
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banding atau kasasi. Asas ini pada 

prinsipnya memang sudah disepakati 

oleh para pihak dalam klausula atau 

perjanjian arbitrase mereka.  

 

     Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah, 

hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah yaitu semua prosedur 

berarbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan asas tersebut, 

tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang 

perdagangan/bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para 

pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau 

prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.
11

 

 

                                                      
11

 Ibid, hlm 32 
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3 Yurisdiksi Kewenangan 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur 

Arbitrase BANI 

Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Menurut Pasal 5, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun yang dimaksud 

hak dalam pasal tersebut adalah hak pribadi yaitu hak-hak yang 

untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau 

kepentingan umum, misalnya: proses-proses mengenai perceraian, 

status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampuan dan 

lain
12

. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase tersebut 

diatas, namun jika dilihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU 

tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase 

internasional dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang 

lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : 

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,industri, hak 

kekayaan intelektual. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan 

selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 yang memberikan perumusan 

negatif, yang berbunyi sengketa yang tidak dapat diselesaikan 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 

(1) Anggaran Dasar 

BANI, ruang lingkup 

arbitrase menurut BANI 

yaitu memberikan 

penyelesaian yang adil 

dan cepat dalam 

sengketa-sengketa 

perdata yang timbul 

mengenai soal-soal 

perdagangan, industri 

dan keuangan, baik yang 

bersifat nasional maupun 

yang bersifat 

internasional.  

Pada ayat (3) dalam 

Pasal 1 AD BANI juga 

disebutkan bahwa BANI 

Yurisdiksi kewenangan 

arbitrase syariah seperti yang 

tertera dalam Prosedur beracara 

Basyarnas meliputi 

penyelesaian sengketa yang 

timbul dalam hubungan 

perdagangan, industri, 

keuangan, jasa dan lain-lain 

dimana para pihak sepakat 

secara tertulis untuk 

menyerahkan penyelesaiannya 

kepada Basyarnas sesuai 

Peraturan Prosedur Basyarnas. 

Selain itu juga BASYARNAS 

dapat memberikan suatu 

pendapat yang mengingat 

tanpa adanya suatu sengketa 

mengenai suatu persoalan 

                                                      
12

 Ibid, hlm 50 
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melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan 

perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ini berarti 

kita harus melihat ketentuan mengenai perdamaian yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab kedelapan belas 

Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 

 

dapat memberikan suatu 

pendapat yang mengikat 

mengenai suatu 

persoalan yang 

berkenaan dengan 

perjanjian para pihak. 

 

berkenaan dengan perjanjian 

permintaan para pihak. 

Kesepakatan klausul yang 

seperti itu bisa dicantumkan 

dalam perjanjian atau dalam 

suatu akta tersendiri setelah 

sengketa timbul 
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Tidak ada perbedaan yurisdiksi kewenangan antara BANI,BASYARNAS dan UU 

Arbitrase yaitu menyelesaikan sengketa perdata dalam bidang perdagangan, industri, 

keuangan, hanya pada peraturan prosedur arbitrase BANI sengketa tersebut dapat merupakan 

sengketa nasional maupun sengketa internasional. Pada peraturan prosedur arbitrase 

BASYARNAS tidak diberikan ketentuan yang tegas bahwa sengketa perdagangan tersebut 

adalah sengketa ekonomi syariah seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

4  Tahap Pemeriksaan Arbitrase 

        Secara umum pengaturan tata beracara dalam Peraturan Prosedur BANI dan Prosedur 

Basyarnas relatif sama  dengan kekhususannya masing-masing, bahkan BANI siap membantu 

para pengusaha kecil menengah untuk memfasilitasi perselisihan atau beda pendapat yang 

mungkin timbul di antara mereka dengan memperkenalkan suatu penyelenggaraan arbitrase 

dengan prosedur singkat melalui Surat Keputusan Ketua BANI No.06.055/X/SK-BANI/PA 

tanggal 10 Oktober 2006 tentang Peraturan Penyelenggaraan Arbitrase dengan Prosedur 

Singkat. Penyelenggaraan Arbitrase dengan Prosedur Singkat jumlah tuntutan dari masing-

masing pihak tidak melebihi Rp 150 juta rupiah, jumlah mana tidak termasuk bunga atas 

jumlah tuntutan, biaya yang berhubungan dengan arbitrase dan biaya-biaya hukum lainnya. 

Terhadap besarnya jumlah tuntutan yang ditentukan ini, Ketua BANI dapat menentukan lain 

disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya dan/atau sifat 

kompleksitas kasus sengketa yang bersangkutan. Prosedur arbitrase dengan prosedur singkat 

ini tetap mengacu pada Rules and Procedures BANI dalam hal-hal sebagai berikut :
13

 

     a Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pemohon. Bentuk dan isi 

permohonan tidak berbeda dengan prosedur biasa yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu 

Persona Standi In Judicio, Fundamentum Petendi (Posita) dan Petitum.  Pembayaran biaya 

pendaftaran dan biaya arbitrase (biaya perkara). 

     b Biaya pendaftaran ini harus dibayar oleh pemohon pada saat menyampaikan 

permohonannya ke BANI atau ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon apabila 

hal itu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat. Selama biaya 

(perkara) arbitrase belum dilunasi, penyelenggaraan sidang-sidang tidak akan diadakan. 

                                                      
13

 I Made Widnyana, 2009, Prosedur Singkat Arbitrase,  Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, 

ISSN No.1978-8398 Number 8/2009, BANI, Jakarta, hlm 12-13 
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      c  Pendaftaran permohonan dan pemberian nomor register oleh sekretariat BANI. Setelah 

memenuhi syarat untuk diperiksa oleh BANI, permohonan tersebut selanjutnya didaftarkan 

dan diberi nomor register. 

      d Ketua BANI menunjuk seorang sekretaris (Panitera) untuk memperlancar tugas-tugas 

penyelenggaraan arbitrase. 

      e  Para pihak dianjurkan bersepakat untuk menunjuk arbiter tunggal. 

      f Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan arbitrase dan usul 

penunjukan arbiter oleh pemohon, termohon harus menyampaikan persetujuan atau 

penolakan atau mengajukan calon arbiter lainnya untuk dipertimbangkan oleh pemohon. 

      g Apabila tidak diperoleh kesepakatan tentang penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak, 

maka arbiter tunggal akan ditetapkan oleh Ketua BANI. 

      h Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak disepakatinya/ditetapkannya penunjukan 

arbiter tunggal, arbiter tunggal tersebut segera menentukan jadwal untuk memeriksa 

perkara yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan para pihak. 

      i  Tanggapan termohon 

         Mengenai format dan isi tanggapan termohon, sama seperti bentuk dan isi permohonan. Di 

dalam tanggapannya ini termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi). 

      k  Selanjutnya para pihak dapat mengajukan replik dan duplik sebagaimana diatur di dalam 

Peraturan Prosedur BANI terutama apabila para pihak sepakat perkaranya tidak diperiksa 

dalam persidangan sebagaimana lazimnya, tetapi diserahkan pada arbiter tunggal untuk 

memutus hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan. 

Dalam penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat , putusan dapat diambil oleh 

arbiter tunggal yang menangani perkara tersebut melalui 2 (dua) cara, yakni
14

 

    1 Putusan diambil melalui persidangan sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI 

   Penyelenggaraan sidang-sidang arbitrase dilaksanakan sesuai dengan tata cara 

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BANI No.06.055/X/SK-BANI/PA tanggal 10 

Oktober 2006, Rules and Procedures BANI dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 

yaitu : 

 

 

 

                                                      
14

 Ibid, hlm 15-18 
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       a Sifat Pemeriksaan Tertutup 

                   Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan 

dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/ catatan sidang-sidang, 

keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiannya di antara 

para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut 

tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. 

                   Sifat tertutupnya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase, juga diatur 

dalam pasal 27 UU Arbitrase, Penjelasan dari pasal ini menyebutkan ketentuan bahwa 

pemeriksaaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata 

yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini 

untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. 

         b Bahasa yang Digunakan 

Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adalah Bahasa Indonesia, kecuali 

para pihak menyatakan sebaliknya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti adanya pihak-

pihak asing dan atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan atau  

dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain. Majelis 

dapat memutuskan untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa  lain. 

         c Sidang I (Pertama) 

Pada hari sidang I (pertama) arbitrase tunggal yang memeriksa meminta para pihak 

yang bersengketa untuk melakukan mediasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BANI 

Nomor 6.054/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006 tentang Prosedur 

Mediasi/Konsiliasi terkait Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh Ketua 

Majelis sidang lalu ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan 

mediasi yang hasilnya akan dilaporkan pada sidang berikutnya. Apabila mediasi tersebut 

berhasil, maka kesepakatan yang telah dicapai tersebut dilaporkan pada sidang berikutnya 

untuk ditetapkan sebagai ketetapan/keputusan Majelis. Bilamana tidak berhasil, maka 

sidang dilanjutkan untuk memeriksa perkara arbitrase tersebut. 

         d Mendengar Para pihak 

Pada sidang / acara pemeriksaan, para pihak dapat menyampaikan keterangan lisan 

untuk melengkapi dokumen tertulis yang telah diajukan dan / atau menjawab hal-hal yang 

dikemukakan pihak lawan. 
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Para pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama dan juga mendapat kesempatan 

yang sama untuk didengar oleh pihak arbiter atau majelis. Dalam hal ada keterlibatan pihak 

ketiga, maka pihak ketiga juga harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar. 

Keterlibatan dari pihak ketiga dimungkinkan apabila terdapat unsur kepentingan yang 

terkait, keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh 

arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan (lihat pasal 30 

UU Arbitrase) 

         e Pembuktian Tertulis 

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk pihak ketiga 

bilamana ada, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan meneliti alat-alat bukti tertulis yang 

diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Alat-alat bukti tertulis tersebut sebelumnya harus 

sudah dilegalisir dengan materai secukupnya. 

         f Mendengar Para Saksi/ Saksi Ahli 

Para saksi atau saksi ahli sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu disumpah 

menurut agama atau kepercayaannya atau dengan mengucapkan janji. Kesaksian juga dapat 

diberikan secara tertulis. Apabila disetujui oleh para pihak, tidak perlu ada saksi/saksi ahli 

yang didengar dalam persidangan. 

         g Penundaan Sidang 

Dalam keadaan luar biasa dan / atau atas pertimbangan arbiter tunggal. Para  pihak dapat 

mengajukan permohonan untuk menunda sidang namun tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) 

hari. 

         h Penyampaian Kesimpulan oleh Para Pihak dan Penutupan Sidang Arbitrase 

Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penyampaian bukti-bukti, masing-masing 

pihak dapat menyampaikan kesimpulan setelah mana pemeriksaan perkara oleh arbiter tunggal 

dinyatakan ditutup. 

         I Putusan 

Putusan akan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penutupan pemeriksaan. Putusan disusun secara singkat dan praktis, dan apabila 

disepakati oleh para pihak tidak dibacakan di muka sidang, tetapi dikirimkan langsung kepada 

para pihak. 
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     2 Putusan tanpa Melalui Persidangan 

    Menurut ketentuan penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat ini, atas 

kesepakatan para pihak, putusan dapat juga diambil tanpa melalui persidangan sebagaimana 

diatur dalam ketentuan prosedur BANI. Jadi, pengambilan putusan oleh arbiter tunggal dapat 

dilakukan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan para pihak tanpa 

mengadakan pemeriksaan pada persidangan. 

 

 Tahap pemeriksaan arbitrase di bagi menjadi 3 tahapan : 

     a Tahap Pra pemeriksaan (Tahap pendahuluan) meliputi adanya perjanjian arbitrase, 

penunjukan arbiter, pengajuan surat tuntutan dari pemohon, jawaban dari Termohon dan 

perintah arbiter agar para pihak menghadap dalam sidang arbitrase   

        1) Perjanjian arbitrase 

Arbitrase Nasional Arbitrase Syariah 

Arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 

1999 Pasal 1 ayat 1 adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Dalam Pasal 3 UU ini juga menyatakan 

bahwa pengadilan negeri tidak berwenang 

untuk mengadili sengketa para pihak yang 

telah terikat dalam perjanjian arbitrase. 

Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 ayat 3 

UU ini adalah  suatu kesepakatan berupa 

klausula arbitrase yang tercantum dalam 

suatu perjanjian tertulis yang dibuat para 

pihak sebelum timbul sengketa (pactum de 

compromittendo) atau suatu perjanjian 

arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak 

setelah timbul sengketa (akta kompromis). 

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat 

disepadankan dengan istilah tahkim, tahkim 

berasal dari kata kerja hakkama, secara 

etimologis tahkim berarti menjadikan 

seseorang sebagai suatu pencegah suatu 

sengketa.  Dalam Islam di kenal juga 

sebagai lembaga penyelesaian sengketa 

para pihak yang disebut Ash-Shulhu.  

Dalam pengertian bahasa Arab Ash-Shulhu 

adalah memutus pertengkaran atau 

perselisihan.  Menurut Sayyid Sabiq Ash-

Shulhu dalam pengertian syari’at adalah 

suatu jenis akad untuk mengakhiri 

perlawanan antara dua orang yang 

berlawanan. Para pihak yang berperkara 

disebut mushalih, kasus yang 

dipersengketakan disebut mushalih ‘anhu, 

hal yang dilakukan oleh salah satu pihak 
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Cara pembuatan klausula pactum de 

compromittendo ada dua macam yaitu :
15

 

a)Dengan mencantumkan klausula arbitrase 

yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. 

Cara ini adalah cara yang paling lazim 

digunakan 

b)Klausula pactum de compromittendo 

dibuat terpisah dalam akta tersendiri 

Sedangkan pembuatan akta kompromis 

dalam UU arbitrase diatur dalam Pasal 9 

yaitu harus dibuat dalam suatu perjanjian 

tertulis yang ditandatangani oleh para 

pihak, dalam hal para pihak tidak dapat 

menandatangani perjanjian tertulis tersebut, 

perjanjian tertulis tersebut haruslah dibuat 

dalam bentuk akta notaris. Perjanjian 

tertulis harus memuat ketentuan : 

a) Masalah yang dipersengketakan 

b) Nama lengkap dan tempat tinggal 

para pihak 

c) Nama lengkap dan tempat tinggal 

arbiter atau majelis arbitrase 

d) Tempat arbiter atau majelis 

arbitrase akan mengambil keputusan 

e) Nama lengkap sekretaris 

f) Jangka waktu penyelesaian 

sengketa 

terhadap lawannya untuk memutuskan 

perselisihan disebut mushalih’alaihi atau 

badalush shulh.
16

 

Dalam AlQuran istilah tahkim terdapat 

dalam QS An-Nisa ayat 65 

               

                    

            

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada 

hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 

menjadikan kamu hakim terhadap perkara 

yang mereka perselisihkan, kemudian 

mereka tidak merasa dalam hati mereka 

sesuatu keberatan terhadap putusan yang 

kamu berikan, dan mereka menerima 

dengan sepenuhnya. 

Menurut Satria Effendi M.Zen, arbitrase 

dalam kajian fiqih adalah suatu 

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 

hakam yang dipilih atau ditunjuk secara 

sukarela oleh dua orang yang bersengketa 

untuk mengakhiri sengketa antara mereka 

dan dua belah pihak akan mentaati 

                                                      
15

 Gunawan  Widjaja dan Ahmad Yani, Op.cit.,hal 50-51 
 
16

 Sayyid Sabiq, loc.cit 
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g) Pernyataan kesediaan dari arbiter 

dan 

h) Pernyataan kesediaan dari pihak 

yang bersengketa untuk menanggung 

segala biaya yang diperlukan untuk 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 

Perjanjian tertulis yang tidak memuat 

ketentuan diatas konsekuensinya batal demi 

hukum. 

 

penyelesaian oleh hakam/ para hakam yang 

mereka tunjuk itu
17

. Menurut Yahya 

Harahap dalam makalahnya Achmad 

Djauhari, dalam tradisi Islam Tahkim 

bersifat Ad hoc, ciri-cirinya :
18

 

 a)Penyelesaian sengketa secara sukarela, di 

luar jalur peradilan resmi.; 

 b)Masing-masing pihak yang sengketa 

menunjuk seorang atau lebih yang 

dianggap mampu, jujur, independent; 

 c) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase; 

 d)Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat 

dicabut kembali (sampai selesai); 

 e)Berwenang penuh menyelesaikan 

sengketa dengan cara menjatuhkan 

putusan yang putusannya bersifat final 

dan mengikat 

Dalam peraturan prosedur arbitrase 

BASYARNAS dinyatakan penyelesaian 

sengketa yang timbul dalam hubungan 

perdagangan, industri, keuangan, jasa dan 

lain-lain dimana para pihak sepakat secara 

tertulis untuk menyerahkan 

penyelesaiannya kepada BASYARNAS 

sesuai Peraturan Prosedur BASYARNAS. 

 

Dalam tradisi fiqh Islam, menurut Prof. Yahya Harahap telah dikenal adanya lembaga 

hakam yang sama artinya dengan arbitrase, hanya saja lembaga hakam tersebut bersifat adhoc, 

antara sistem hakam dengan sistem arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama yaitu : 

                                                      
17

 Achmad Djauhari,loc.cit 
 
18

 Ibid, hlm.23 
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     a) Penyelesaian sengketa secara volunteer 

     b) Di luar jalur peradilan resmi 

     c) Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap 

mampu, jujur dan independen. 

    Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya adalah : 

a) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (arbitral tribunal) 

b) Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali 

c) Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan 

putusannya bersifat final dan mengikata (final and binding)
19

 

    2) Penunjukan arbiter 

              Arbiter dapat ditunjuk dengan beberapa cara yang berbeda yaitu
20

 : 

a) Melalui kesepakatan diantara para pihak dalam perjanjian arbitrase 

b) Ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga misalnya ketua suatu 

lembaga professional seperti BANI atau 

c) Ditunjuk oleh Pengadilan 

 

 

                                                      
19

 Al Fitri, “Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya”, www.badilag.net, hlm 6 
 
20

 Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati aneska 

bekerjasama dengan BANI, Jakarta, hlm 118 

http://www.badilag.net/
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UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Yang harus diperhatikan dalam penunjukkan 

arbiter ini adalah harus memenuhi 

persyaratan yang tercantum dalam Pasal  12 

UU arbitrase.Dalam hal para pihak tidak 

dapat mencapai kesepakatan mengenai 

pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan 

yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, 

Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk 

arbiter atau majelis arbiter.  

Cara penunjukan arbiter adhoc menurut UU 

Arbitrase dapat dilakukan sendiri atas 

kesepakatan para pihak. Dalam hal para 

pihak tidak dapat mencapai kesepakatan 

dalam penunjukan seorang atau beberapa 

arbiter, para pihak dapat mengajukan 

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih 

dalam rangka penyelesaian sengketa para 

pihak. Dalam hal Penunjukan dua orang 

arbiter oleh para pihak memberi wewenang 

Dalam peraturan prosedur BANI 

penunjukan arbiter tercantum dalam 

surat permohonan arbitrase atau 

menyerahkan penunjukan arbiter itu 

kepada Ketua BANI. Dalam surat 

jawaban termohon harus pula 

menunjuk seorang arbiter atau 

menyerahkan penunjukan arbiter itu 

kepada Ketua BANI. Dalam hal para 

pihak telah menunjuk arbiter mereka 

masing-masing, maka Ketua BANI 

menunjuk seorang arbiter yang akan 

mengetuai majelis arbiter yang akan 

memeriksa sengketa. Penunjukan 

arbiter yang akan mengetuai majelis 

itu dilakukan dengan mengindahkan 

usul-usul dari para arbiter masing-

masing pihak yang untuk itu 

dipersilakan masing-masing 

mengajukan 2 (dua) calon yang 

Dalam prosedur BASYARNAS Ketua 

Basyarnaslah  yang menetapkan dan 

menunjuk arbiter tunggal atau arbiter 

majelis segera setelah perjanjian yang 

menyerahkan pemutusan sengketa kepada 

Basyarnas atau klausul arbitrase dianggap 

sudah mencukupi ditetapkan berdasarkan 

berat ringannya sengketa. Arbiter yang 

telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas dipilih 

dari para anggota Dewan arbiter yang telah 

terdaftar pada Basyarnas. Namun 

demikian, dalam hal yang sangat 

diperlukan karena pemeriksaan 

memerlukan suatu keahlian yang khusus, 

maka Ketua Basyarnas berhak menunjuk 

seorang ahli dalam bidang khusus yang 

diperlukan untuk menjadi arbiter. Apabila 

salah satu atau kedua belah pihak yang 

bersengketa mempunyai keberatan 

terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh 
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kepada dua arbiter tersebut untuk memilih 

dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter 

yang ketiga diangkat sebagai ketua majelis 

arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang telah 

ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil 

menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter 

yang terakhir ditunjuk, atas permohonan 

salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri 

dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap 

pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat 

diajukan upaya pembatalan. Jika  dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

setelah pemberitahuan mengenai akan 

dimulainya penanganan penyelesaian 

perselisihan melalui arbitrase diterima oleh 

termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak 

menunjuk seorang yang akan menjadi 

anggota majelis arbitrase, arbiter yang 

ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak 

sebagai arbiter tunggal dan putusannya akan 

dipilihnya dari para arbiter BANI. 

Ketua BANI dapat mengijinkan para 

arbiter dari kedua belah pihak, atas 

dasar kesepakatan mereka bersama, 

untuk menunjuk arbiter ketiga 

tersebut dari luar daftar arbiter BANI. 

Apabila para pihak tidak menunjuk 

seorang arbiter, maka Ketua BANI 

akan menunjuk suatu tim terdiri atas 

3 (tiga) orang arbiter yang akan 

memeriksa dan memutusi sengketa. 

Jika sengketa dianggapnya sederhana 

dan mudah, ia akan menunjuk 

seorang arbiter tunggal untuk 

memeriksa dan memutusinya. 

Arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh 

Ketua BANI tersebut di atas 

dipilihnya dari para anggota BANI. 

Apabila 1 (satu) pihak mempunyai 

keberatan terhadap seorang arbiter 

yang ditunjuk oleh Ketua BANI, ia 

diwajibkan mengajukan alasannya. 

Ketua Basyarnas, maka selambat-

lambatnya dalam sidang pemeriksaan 

pertama, hal keberatan tersebut telah 

diajukan oleh pihak yang bersangkutan 

disertai alasan-alasannya berdasarkan 

hukum. 

Segera setelah selesainya sidang pertama 

pemeriksaan atau selambat-lambatnya 

dalam waktu tujuh hari arbiter tunggal atau 

arbiter majelis meneruskan keberatan itu 

kepada Ketua Basyarnas dan selambat-

lambatnya dalam waktu tiga hari, ketua 

Basyarnas harus sudah memberikan 

penetapan apakah keberatan itu diterima 

atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila 

keberatan diterima, maka ketua Basyarnas 

dalam penetapan yang sama menunjuk 

arbiter lain. Adanya keberatan terhadap 

arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua 

Basyarnas yang diajukan oleh satu atau 

kedua belah pihak, tidak mengurangi 

kewajiban termohon untuk memberikan 
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mengikat kedua belah pihak. 

 

Apabila alasan itu diterima, Ketua 

BANI akan menunjuk arbiter lain. 

 

jawabannya secara tertulis sebagaimana 

yang telah ditentukan. 
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Ada perbedaan antara Peraturan Prosedur BANI dan BASYARNAS berkaitan dengan 

penunjukan arbiter. Dalam aturan BANI para pihak masing-masing telah menunjuk arbiter 

dalam surat permohonan dan jawaban termohon. Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI 

menetapkan bahwa yang dapat dipilih atau bertindak sebagai arbiter di BANI adalah mereka 

yang termasuk dalam daftar arbiter BANI dan/ atau memiliki sertifikat ADR/ arbitrase yang 

diakui oleh BANI. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian 

khusus yang diperlukan untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan ke BANI, maka 

permohonan dapat diajukan kepada ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak 

terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan 

memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan 

mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa. Penunjukan arbiter yang akan 

mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-

masing pihak yang untuk itu dipersilakan masing-masing mengajukan 2 (dua) calon yang 

dipilihnya dari para arbiter BANI, sedangkan dalam prosedur BASYARNAS Ketua 

Basyarnaslah  yang menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis segera 

setelah perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Basyarnas atau klausul 

arbitrase dianggap sudah mencukupi ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa.  

Arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas dipilih dari para anggota Dewan 

arbiter yang telah terdaftar pada Basyarnas. Namun demikian, dalam hal yang sangat 

diperlukan karena pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua 

Basyarnas berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi 

arbiter.  

Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai keberatan 

terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas, maka selambat-lambatnya dalam 

sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang 

bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasarkan hukum. Segera setelah selesainya sidang 

pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari arbiter tunggal atau 

arbiter majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua Basyarnas dan selambat-lambatnya 

dalam waktu tiga hari, ketua Basyarnas harus sudah memberikan penetapan apakah keberatan 

itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka ketua 

Basyarnas dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter lain.  
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Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas yang 

diajukan oleh satu atau kedua belah pihak, tidak mengurangi kewajiban termohon untuk 

memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam UU 

Arbitrase penunjukan arbiter dibagi 2 yaitu arbiter dan arbiter adhoc Penunjukan arbiter adhoc 

dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat 

mencapai kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat 

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter 

atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Dalam hal Penunjukan dua orang 

arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan 

menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter yang ketiga diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.  

Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk 

arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir 

ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat 

arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Jika  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan 

melalui arbitrase diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk 

seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya 

akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak. 
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    3) Pengajuan surat tuntutan dari pemohon 

UU Nomor 30 

Tahun 1999 

Peraturan Prosedur Arbitrase 

BANI 

Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Menurut Pasal 38 

UU arbitrase 

dalam jangka 

waktu yang 

ditentukan oleh 

arbiter atau 

majelis arbitrase, 

pemohon harus 

menyampaikan 

surat tuntutannya 

kepada arbiter 

atau majelis 

arbitrase. Surat 

tuntutan tersebut 

harus memuat 

sekurang-

kurangnya : 

a) Nama lengkap 

dan tempat 

tinggal atau 

tempat 

kedudukan 

para pihak 

b) Uraian singkat 

tentang 

sengketa 

disertai dengan 

lampiran 

Menurut Pasal 6 Peraturan dan 

Prosedur BANI arbitrase dimulai 

dengan didaftarkannya surat 

permohonan untuk mengadakan 

arbitrase dalam register Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI) oleh sekretaris. Isi surat 

permohonan sama dengan isi 

surat permohonan dalam UU 

arbitrase, di dalam surat 

permohonan itu juga pemohon 

dapat menunjuk (memilih) 

seorang arbiter atau 

menyerahkan penunjukan arbiter 

itu kepada Ketua BANI. Pada 

surat permohonan harus 

dilampirkan salinan dari naskah 

atau akta perjanjian yang secara 

khusus menyerahkan pemutusan 

sengketa kepada arbiter / badan 

arbitrase atau perjanjian yang 

memuat klausula arbitrase, yaitu 

ketentuan yang menetapkan 

bahwa sengketa-sengketa yang 

timbul dari perjanjian tersebut 

akan diputus oleh arbiter atau 

badan arbitrase. Pendaftaran 

tidak akan dilakukan oleh 

Prosedur mulainya arbitrase sama 

dengan BANI, isi surat 

permohonan juga sama dengan 

BANI. Pada surat permohonan 

juga harus dilampiri naskah atau 

perjanjian yang menyerahkan 

pemutusan sengketa kepada 

BASYARNAS sama dengan 

BANI. Pendaftaran tidak akan 

dilakukan oleh sekretaris apabila 

biaya pendaftaran dan lainnya 

belum dibayar lunas sama dengan 

BANI. Yang berbeda adalah 

dalam BASYARNAS apabila 

para pihak tidak mampu 

membayar biaya-biaya 

pendaftaran dan lain-lain dapat 

dibuktikan dengan surat 

keterangan resmi sekurang-

kurangnya dari Kepala Desa atau 

lurah setempat, maka Ketua 

BASYARNAS dapat menetapkan 

kebijaksanaannya. Basyarnas 

akan menyatakan permohonan 

tidak dapat diterima, apabila 

perjanjian atau klausul yang 

menyerahkan pemutusan sengketa 

kepada Basyarnas tidak cukup 
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bukti-bukti dan 

(Hal ini dapat 

disamakan 

dengan posita 

gugat) 

c) Isi tuntutan 

yang jelas. 

(Hal ini dapat 

disamakan 

dengan 

petitum gugat) 

 

sekretaris apabila biaya-biaya 

pendaftaran dan 

administrasi/pemeriksaan 

sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan tentang biaya arbitrase 

belum dibayar lunas oleh 

pemohon. Putusan tentang tidak 

dapat diterimanya permohonan 

arbitrase tersebut diberitahukan 

kepada si pemohon dalam waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari dan biaya 

pemeriksaan dikembalikan 

kepada pemohon. 

Menurut Peraturan BANI dalam 

hal terdapat lebih daripada dua 

pihak dalam sengketa, maka 

semua pihak yang bertindak 

sebagai pemohon (Para 

pemohon) harus dianggap 

sebagai satu pihak tunggal dalam 

hal penunjukan arbiter, dan 

semua pihak yang dituntut harus 

dianggap sebagai satu Termohon 

tunggal dalam hal yang sama. 

Dalam keadaan khusus, apabila 

diminta oleh suatu mayoritas 

pihak-pihak yang bersengketa, 

ketua dapat menyetujui 

dibentuknya suatu majelis yang 

terdiri lebih dari 3 (tiga) arbiter. 

Pihak-pihak lain dapat 

dijadikan dasar kewenangan 

basyarnas untuk memeriksa 

sengketa yang diajukan. 

Pernyataan tidak dapat 

diterimanya permohonan dapat 

juga dilakukan oleh arbiter 

tunggal atau majelis dalam jangka 

waktu selambat-lambatnya dalam 

waktu empat belas (14) terhitung 

sejak tanggal pendaftaran 

permohonan. Seluruh biaya  yang 

telah dibayar pemohon 

dikembalikan, kecuali biaya 

pendaftaran dan administrasi, bila 

permohonan dinyatakan tidak 

dapat diterima oleh ketua 

Basyarnas. Apabila pernyataan 

tidak dapat diterima diputus oleh 

arbiter tunggal atau arbiter 

majelis, maka seluruh biaya tidak 

dikembalikan. 
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bergabung dalam suatu perkara 

arbitrase hanya sepanjang 

diperkenankan berdasarkan 

ketentuan Pasal 30 UU 

Arbitrase. 
21

 

 

 

 

Dibawah ini contoh formulir pengajuan permohonan arbitrase kepada BANI 

 
 

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 
PERMOHONAN MENGADAKAN ARBITRASE 

 

1. Nama lengkap dan 
tempat tinggal (tempat 
kedudukan kedua belah 
pihak). 

            (Kalau surat 
permohonan diajukan 
juru kuasa, maka surat 
kuasa khusus ybs. 
Harus dilampirkan) 

 
     
Pemohon       : 
 
 
 
 
Termohon   : 
 
 
 
 
 

  

 
2. Dasar Permohonan 

 
 
 
 
 

 

  

  

                                                      
21

 Madjedi Hasan, Arbitrase Institusi versus Ad Hoc,  Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN 

No. 1978-8398, Nomor 9/2010, BANI, Jakarta, hlm 28 
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3. Uraian singkat tentang 
perkara yang jadi 
sengketa : dan apa yang 
dituntut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. Yang bertanda tangan dibawah ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar 

sengketa tsb. Diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh BANI menurut 
peraturan Prosedur BANI. 

 

 
              ……………, …………………………………. 

                 Pemohon 
 
 
 
 
 
       (……………………………………………..) 

 

Sumber: 

http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html 
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Anatomi Permohonan arbitrase 
22

 

Pada umumnya permohonan arbitrase terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu : 

     1 Bagian pertama adalah Persona Standi in Judicio, dimana dicantumkan 

    a Nama Instansi yang berwenang memeriksa 

       Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

       Gedung Wahana Graha Lt 2 

       Jalan Mampang Prapatan No.2 

       Jakarta 12760 

       Atau ditujukan: 

      Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan 

      Seuai yang tercantum di dalam Perjanjian Arbitrase (misalnya, Surabaya / Denpasar / 

Bandung / Pontianak / Medan / Batam / Palembang) 

     b Identitas para pihak 

        Dalam mengisi identitas ini, harus jelas nama dan jabatan dalam perusahaan, alamat 

perusahaan dan lain-lain yang dipandang perlu. 

    2 Bagian kedua : Fundamentum Petendi (Posita) yang memuat 

       a Kasus posisi secara jelas, cermat, teratur dan beruntun mengacu pada kontrak sampai 

pada klaim/tuntutan 

       b Fakta/dokumen dengan memberinya kode-kode seperti P1,P2 dan seterusnya 

       c Penunjukan arbiter yang dikehendaki, atau dibuat permohonan tersendiri 

     3 Bagian ketiga :Petitum (Tuntutan) yang memuat 

        a Apa yang menjadi tuntutannya secara rinci sesuai dalil-dalil yang dimuat pada bagian 

kedua (Posita) 

        b Permohonan putusan yang seadil-adilnya 

Demikian pula halnya tanggapan, bentuk atau anatominya sama dengan permohonan, 

yaitu terdiri dari 3 bagian. Untuk bagian kedua, isi meliputi : 

     1 Tanggapan / pendapatnya tentang fakta-fakta dan permasalahan yang diajukan pemohon 

     2 Rekonvensi (kalau ada), yaitu menuntut balik pemohon, sehingga kedudukan termohon 

dalam rekonvensi akan menjadi pemohon rekonvensi, sedangkan pemohon awal akan 

menjadi termohon rekonvensi. 

                                                      
22

 I Made Widnyana, Op.cit, hlm 13-14 
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         Dalam rekonvensi ini, pemohon rekonvensi harus menguraikan secara jelas, terperinci sama 

seperti permohonan dengan melampirkan bukti-bukti permohonannya (PR 1, PR 2 dan 

seterusnya) 

       3 Dapat menunjuk arbiter atau dibuat permohonan tersendiri. 

       4 Lampiran dokumen-dokumen pendukung, dengan diberi kode-kode T1,T2 dan seterusnya. 

                 Pada dasarnya untuk pengajuan surat permohonan kepada lembaga arbitrase baik 

itu pada BANI maupun BASYARNAS tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan terhadap 

pihak yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran, pada BANI pendaftaran tidak akan 

dilakukan oleh sekretaris BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh 

pihak pemohon, berbeda dengan BASYARNAS apabila  pihak pemohon tidak mampu 

membayar biaya-biaya pendaftaran dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan surat 

keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Kepala Desa atau lurah setempat, maka Ketua 

BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya. 

 Selain itu perbedaan antara BANI dan BASYARNAS berkaitan pemberitahuan 

jangka waktu  tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase oleh pihak pemohon, dalam 

BANI putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut diberitahukan 

kepada si pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dan hanya biaya 

pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon, Biaya arbitrase dalam BANI terdiri dari : biaya 

pendaftaran sebesar Rp 2.000.000, biaya administrasi, untuk pemeriksaan masing-masing 

untuk konpensi dan rekopensi dan honorarium arbiter diatur dalam tabel, biaya pemanggilan 

dan perjalanan saksi/ahli dipikul oleh pihak yang meminta dipanggilnya saksi / ahli tersebut, 

biaya mana harus dibayar lebih dahulu kepada sekretariat BANI. Biaya untuk pendapat yang 

mengikat, ditetapkan oleh Ketua BANI menurut berat ringannya persoalan yang dimintakan 

pendapat.
23

 Apabila arbiter / Majelis Arbiter perlu melakukan perjalanan untuk melakukan 

pemeriksaan setempat, maka biaya perjalanan itu dibebankan kepada kedua belah pihak 

masing-masing separo, biaya mana harus dibayar terlebih dahulu kepada Sekretariat BANI. 

Biaya berperkara melalui arbitrase tidak selalu murah, dibandingkan dengan biaya litigasi di 

pengadilan. Secara resmi biaya berperkara di pengadilan Indonesia tidak mahal, namun 

demikian prinsip ini tidak mudah diterapkan karena berbagai hal, antara lain perkara tersebut 

                                                      
23

 Priyatna Abdurrasyid, Op.cit. hlm 431 
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mungkin sangat kompleks dan berjalan cukup lama termasuk proses banding, kasasi dan 

peninjauan kembali. Disisi lain biaya berperkara di forum arbitrase lebih terukur, yang berarti 

bahwa pihak yang berkontrak dapat mengendalikan biaya tersebut. Beberapa lembaga 

arbitrase memberikan aturan arbitrase yang sederhana dengan biaya rendah, khususnya untuk 

sengketa dengan klaim yang kecil. Prosedur ini termasuk penggunaan satu arbiter, persidangan 

yang tidak lama dan hanya meliputi pemeriksaan dokumen atau hybrid arbitration yang 

meliputi negosiasi/rekonsiliasi dapat mempercepat penyelesaian sengketa, sehingga dapat 

menurunkan biaya berperkara. Dalam peraturan BANI para pihak diminta untuk membayar  

terlebih dahulu sebelum proses arbitrase dimulai dan biaya ini dapat bertambah  selama proses 

arbitrase, apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya 

tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperkirakan. Dalam peraturan BANI 

juga ditetapkan bahwa setiap pihak membayar setengah dari estimasi biaya arbitrase dan 

apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh 

pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam putusan dengan kewajiban pihak yang 

lalai membayarnya tersebut. Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus 

bertanggungjawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak 

lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam 

putusan. Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutannya, 

maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil 

memperoleh sebagian dari tuntutannya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara 

proporsional.
24

 

Sedangkan pada BASYARNAS pernyataan tidak dapat diterimanya permohonan 

dapat juga dilakukan oleh arbiter tunggal atau majelis dalam jangka waktu selambat-

lambatnya dalam waktu empat belas (14) terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. 

Seluruh biaya  yang telah dibayar pemohon dikembalikan, kecuali biaya pendaftaran dan 

administrasi, bila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua Basyarnas. Dalam 

Pasal 2 ayat 4 Peraturan Prosedur BANI, Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris 

BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi / pemeriksaan sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon. Jika ketentuan ini 

dikaitkan dengan Pasal 77 ayat 1 UU Arbitrase yang menyatakan biaya arbitrase dibebankan 

                                                      
24
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kepada pihak yang kalah, tentunya ketentuan ini bertentangan.Berarti Pasal ini tidak berlaku 

karena masih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Rv.
25

 

Dibawah ini daftar harga biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menyelesaikan 

sengketa melalui BANI 

A. Biaya Pendaftaran : Rp 2.000.000,- 

( dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase ) 

B. Biaya Administrasi, biaya Pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing untuk Konpensi 

dan Rekonpensi dan Arbitrator sebagai berikut 

TABEL 3 

BIAYA HARGA BANI 

 

              
No. Nilai Tuntutan Tarif 

      (Rp)   

          

              

 A.     
Lebih kecil  
dari                        500,000,000  10.00% 

              

 B. *                            500,000,000  9.00% 

              

 C. * 1                         1,000,000,000  8.00% 

    2                         2,500,000,000  7.00% 

    3                         5,000,000,000  6.00% 

    4                         7,500,000,000  5.00% 

    5                       10,000,000,000  4.00% 

    6                       12,500,000,000  3.50% 

    7                       15,000,000,000  3.20% 

    8                       17,500,000,000  3.00% 

    9                       20,000,000,000  2.80% 

    10                       22,500,000,000  2.60% 

    11                       25,000,000,000  2.40% 

    12                       27,500,000,000  2.20% 

    13                       30,000,000,000  2.00% 

    14                       35,000,000,000  1.90% 

    15                       40,000,000,000  1.80% 

    16                       45,000,000,000  1.70% 

    17                       50,000,000,000  1.60% 

                                                      
25
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    18                       60,000,000,000  1.50% 

    19                       70,000,000,000  1.40% 

    20                       80,000,000,000  1.30% 

    21                       90,000,000,000  1.20% 

    22                     100,000,000,000  1.10% 

    23                     200,000,000,000  1.00% 

    24                       300,000,000,000  0.90% 

    25                       400,000,000,000  0.80% 

    26                       500,000,000,000  0.60% 

              

 D.     
Lebih besar 
dari                 500,000,000,000  0.50% 

              

 

*) Untuk Claim yang nilainya lebih besar dari Rp 500.000.000 dan berada diantara  

angka-angka tersebut penghitungan tarifnya menggunakan interpolasi.  

Biaya ini dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak. 

C. Biaya tersebut tidak termasuk :  

1). Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. 

Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli 

tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut 

bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun 

diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi 

dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis 

Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau 

tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya. 

2). Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang 

berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi 

tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan 

besarannya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI. 

3). Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh 

BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi 

bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban 

para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan. 

4).  Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait. 
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D. BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT 

Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas 

permasalahan yang diajukan. 

 

Sumber: 

http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html 
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     4) Jawaban dari Termohon 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Pasal 39 setelah menerima 

surat tuntutan dari pemohon, 

arbiter atau ketua majelis 

arbitrase menyampaikan satu 

salinan tuntutan tersebut 

kepada termohon dengan 

disertai perintah bahwa 

termohon harus menanggapi 

dan memberikan jawabannya 

secara tertulis dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) 

hari sejak diterimanya 

salinan tuntutan tersebut oleh 

termohon. Selanjutnya segera 

setelah diterimanya jawaban 

dari termohon atas perintah 

Pasal 5 dalam BANI apabila perjanjian 

yang menyerahkan pemutusan sengketa 

kepada arbiter/ badan arbitrase atau 

klausula arbitrase dianggapnya sudah 

mencukupi, maka Ketua BANI 

mengeluarkan perintah untuk 

menyampaikan salinan dari surat 

permohonan kepada si termohon, disertai 

perintah untuk menanggapi permohonan 

tersebut dan memberikan jawabannya 

secara tertulis dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari dari tanggal penerimaan 

pemberitahuan. Dalam jawaban tersebut 

termohon harus pula menunjuk seorang 

arbiter atau menyerahkan penunjukan 

arbiter itu kepada Ketua BANI. Jika 

Sama dengan BANI dengan 

tambahan penjelasan bahwa salinan 

permohonan dan perintah untuk 

menanggapi  serta memberikan 

jawabannya secara tertulis oleh 

Termohon harus sudah 

disampaikan kepada Termohon 

selambat-lambatnya delapan hari 

sesudah penetapan / penunjukan 

arbiter tunggal atau arbiter majelis. 

Termohon harus menanggapi 

permohonan  dan memberikan 

jawabannya selambat-lambatnya 

dalam waktu tiga puluh hari terhitung 

sejak tanggal diterimanya salinan surat 

permohonan dan surat panggilan. 
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arbiter atau ketua majelis 

arbitrase, salinan jawaban 

tersebut diserahkan kepada 

pemohon.  

 

dalam jawaban tersebut tidak ditunjuk 

seorang arbiter, maka dianggap bahwa 

termohon menyerahkan penunjukan 

arbiter itu kepada Ketua BANI.  

Segera setelah diterimanya jawaban dari 

si termohon, atas perintah Ketua BANI 

salinan dari jawaban tersebut diserahkan 

kepada si pemohon.  

 

Sama dengan Bani segera setelah 

diterimanya jawaban dari 

termohon,atas perintah arbiter tunggal 

atau majelis, salinan dari jawaban 

tersebut diserahkan kepada pemohon  
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Ketentuan mengenai batas waktu yang diberikan kepada Termohon untuk 

memberikan jawaban dalam BANI dan BASYARNAS sama yaitu selama 30 hari 

dari tanggal penerimaan pemberitahuan, ketentuan ini berbeda dengan UU 

arbitrase Pasal 39 yang menentukan batas waktunya 14 hari diterimanya salinan 

tuntutan tersebut oleh termohon. Yang berbeda antara BANI dan BASYARNAS 

adalah mengenai tenggang waktu penyampaian dan pemberitahuan surat 

permohonan kepada pihak termohon dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Prosedur 

BANI tidak menentukan tenggang waktu itu. Berbeda dengan BASYARNAS 

bahwa salinan permohonan dan perintah untuk menanggapi  serta memberikan 

jawabannya secara tertulis oleh Termohon harus sudah disampaikan kepada 

Termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan / penunjukan 

arbiter tunggal atau arbiter majelis. 
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5) Perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan 

Prosedur 

Arbitrase 

BASYARN

AS 

Menurut Pasal 40 UU Arbitrase segera 

setelah diterimanya  jawaban termohon atas 

perintah arbiter atau Ketua majelis arbitrase, 

salinan jawabatn tersebut diserahkan kepada 

pemohon, arbiter atau ketua majelis 

arbitrase memerintahkan agar para pihak 

atau kuasa mereka menghadap di muka 

sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 

14 (empat belas) hari terhitung mulai hari 

dikeluarkannya perintah itu. Dalam hal 

termohon setelah lewat 14 (empat belas) 

hari sebagaimana disebut diatas tidak 

menyampaikan jawabannya, termohon akan 

Pasal 7 segera setelah diterimanya jawaban dari 

termohon, atas perintah Ketua BANI, salinan dari 

jawaban diserahkan kepada si pemohon, bersamaan 

dengan diterimanya surat jawaban dari termohon, 

Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah 

pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada 

waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya 

perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka 

boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat 

kuasa khusus. 

Peraturan BANI menyatakan bahwa para pihak dapat 

diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang 

Sama 

dengan 

BANI, jika 

termohon 

tidak 

menyampai

kan 

jawabannya 

juga sama 

dengan 

BANI. Jika 

termohon 

tidak juga 
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dipanggil kembali. Apabila pada hari yang 

telah ditentukan termohon tanpa suatu 

alasan yang sah tidak datang menghadap, 

sedangkan termohon telah dipanggil secara 

patut, arbiter atau majelis arbitrase segera 

melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling 

lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan 

kedua diterima termohon dan tanpa alasan 

sah termohon juga tidak datang menghadap 

di muka persidangan, pemeriksaan akan 

diteruskan tanpa hadirnya termohon dan 

tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, 

kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau 

tidak berdasarkan hukum. Tetapi sebaliknya 

jika pada hari yang ditentukan ternyata 

pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak 

datang menghadap, sedangkan telah 

dipanggil secara patut, surat tuntutannya 

atau orang-orang yang mereka pilih dan kepada setiap 

orang yang mewakili pihak bersengketa (termasuk 

menghadiri siding)  harus disertai surat kuasa khusus 

asli (bermaterai cukup). Orang-orang yang tidak 

terlibat dalam arbitrase tidak diijinkan dalam sidang.
26

 

Apabila si termohon setelah lewat 30 hari (tiga  puluh) 

hari tidak menyampaikan jawabannya. Ketua akan 

memerintahkan pemanggilan kedua dengan cara 

seperti tersebut diatas. 

Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu si 

termohon, tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang 

menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, 

maka Ketua akan memerintahkan supaya ia dipanggil 

sekali lagi untuk menghadap di muka sidang pada 

waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya 

14 (empat belas) hari lagi sejak dikeluarkannya 

perintah tersebut. 

Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu 

datang 

dipanggil 

lagi, sama 

dengan 

BANI 

sampai 

dengan 

termohon 

dapat 

mengajukan 

perlawanan 

sama 

dengan 

BANI.Jika 

yang tidak 

datang 

pemohon 

ketentuanny

                                                      
26

 Madjedi Hasan, Op.cit, hlm 29 
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dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau 

majelis arbitrase dianggap selesai. 

Termohon dalam jawabannya atau 

selambat-lambatnya pada sidang pertama , 

dapat mengajukan tuntutan balasan dan 

terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon 

diberi kesempatan untuk menanggapi. 

Tuntutan balasan diperiksa dan diputus oleh 

arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama 

dengan pokok sengketa. 

 

termohon tanpa sesuatu alasan yang sah tidak datang 

menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan 

tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan 

dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Majelis dianggap 

tidak berdasarkan hukum atau keadilan.  

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan 

diberitahukan kepadanya, termohon berhak 

mengajukan perlawanan. Perlawanan diajukan dengan 

cara yang sama seperti yang berlaku untuk 

mengajukan permohonan mengadakan arbitrase, 

kecuali tidak perlu membayar biaya pendaftaran dan 

administrasi/pemeriksaan. Apabila pada hari 

perlawanan itu diperiksa oleh Majelis, termohon 

meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir pada 

sidang, maka majelis akan menguatkan putusan. 

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, si pemohon 

tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang 

menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, 

maka majelis akan menggugurkan permohonan 

a sama 

dengan 

BANI 
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arbitrase 
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Dalam ketentuan ini antara BANI dan BASYARNAS tidak ada perbedaan yang berbeda 

hanyalah mengenai batas jangka waktunya penyampaian jawaban saja dan putusan majelis 

arbitrase ketika termohon tidak hadir dalam pemeriksaan perkara yang berbeda dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU Arbitrase, yaitu UU arbitrase  memberikan jangka waktu 14 

(empat belas) hari bagi pemohon untuk menyampaikan jawaban jika termohon tidak 

menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil kembali. Berbeda dengan BANI dan 

BASYARNAS jangka waktu yang diberikan adalah 30 hari. Apabila pada hari yang telah 

ditentukan termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan 

termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan 

pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima 

termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, 

pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan 

seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Berbeda 

dengan ketentuan BANI dan BASYARNAS jangka waktu yang diberikan 14 hari.  Menurut 

UU arbitrase ketika tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka 

persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon 

dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum 

termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan 

atau tidak berdasarkan hukum berbeda dengan ketentuan BANI dan BASYARNAS ketika 

tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan 

akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, 

kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum termohon dan tuntutan 

pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan 

hukum atau keadilan 
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 b Tahap Pemeriksaan atau penentuan meliputi perdamaian, awal pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan 

pembahasan, pengambilan putusan 

1) Perdamaian 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Pasal  45 berbunyi dalam hal para 

pihak datang menghadap pada hari 

yang telah ditetapkan, arbiter atau 

majelis arbitrase terlebih dahulu 

mengusahakan perdamaian antara 

para pihak yang bersengketa. 

Dalam hal usaha perdamaian tersebut 

tercapai, maka arbiter atau majelis 

arbitrase membuat suatu akta 

perdamaian yang final dan mengikat 

para pihak dan memerintahkan para 

pihak untuk memenuhi ketentuan 

perdamaian tersebut. Pemeriksaan 

terhadap pokok sengketa dilanjutkan 

Pasal13 Apabila kedua belah pihak 

datang menghadap, maka pemeriksaan 

dilakukan dari permulaan. Terlebih 

dahulu Majelis akan mengusahakan 

tercapainya suatu perdamaian.  

Apabila usaha tersebut berhasil, maka 

majelis akan membuatkan suatu akta 

perdamaian dan menghukum kedua 

belah pihak untuk memenuhi 

perdamaian tersebut. 

Apabila usaha untuk mencapai 

perdamaian tidak berhasil, maka BANI 

akan meneruskan pemeriksaan terhadap 

pokok sengketa yang dimintakan 

Terlebih dahulu arbiter tunggal 

atau arbiter majelis akan 

mengusahakan perdamaian. 

Apabila usaha tersebut 

berhasil, arbiter tunggal atau 

majelis akan membuatkan akte 

perdamaian dan menghukum 

kedua belah pihak untuk 

memenuhi dan mentaati 

perdamaian tersebut. Apabila 

perdamaian tidak berhasil, 

maka arbiter tunggal atau 

majelis akan  meneruskan 

pemeriksaan terhadap sengketa 
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apabila usaha perdamaian tidak 

berhasil. 

keputusan itu. yang dimohon. 

 

Tidak ada perbedaan antara ketiga aturan tersebut mengenai ketentuan perdamaian ini.
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2) Awal pemeriksaan peristiwa 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI Peraturan Prosedur 

Arbitrase 

BASYARNAS 

Pasal 46 ayat 2 para pihak 

diberi kesempatan terakhir 

kali untuk menjelaskan 

secara tertulis pendirian 

masing-masing serta 

mengajukan bukti yang 

dianggap perlu untuk 

menguatkan pendiriannya 

dalam jangka waktu yang 

ditetapkan oleh arbiter atau 

majelis arbiter. 

Pasal 49 atas perintah 

arbiter atau majelis 

arbitrase atau atas 

permintaan para pihak 

Pasal 14 Kedua belah pihak dipersilakan untuk menjelaskan 

pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang 

oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. 

Apabila dianggap perlu, baik atas permintaan para pihak 

maupun atas prakarsa BANI sendiri, Ketua dapat memanggil 

saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangan mereka. 

Pihak yang minta dipanggilnya saksi / ahli harus membayar 

lebih dahulu kepada sekretaris segala biaya pemanggilan dan 

perjalanan saksi / ahli tersebut. 

Sebelum memberikan keterangan mereka, para saksi 

maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka 

hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan 

sungguh-sungguh 

Semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup. 

Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut 

Sama dengan BANI 

yang berbeda dalam 

hal pemanggilan 

saksi atau ahli 

dilakukan atas 

prakarsa arbiter 

tunggal atau 

arbiter majelis, 

maka biaya untuk 

itu akan 

dibebankan kepada 

para pihak secara 

adil, namun terlebih 

dahulu dibayar oleh 

pemohon kepada 
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dapat dipanggil seorang 

saksi atau lebih atau 

seorang saksi ahli atau 

lebih, untuk didengar 

keterangannya. Biaya 

pemanggilan dan perjalanan 

saksi atau saksi ahli 

dibebankan kepada pihak 

yang meminta. 

permohonannya. Apabila sudah ada jawaban dari termohon, 

pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan 

persetujuan termohon. Apabila pemeriksaan belum dimulai, 

maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya kepada 

pemohon. 

Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dari biaya tersebut 

dikembalikan sebagian menurut ketetapan Ketua BANI 

sebagaimana dianggapnya pantas 

sekretaris Basyarnas. 

Ketentuan 

pencabutan 

permohonan sama 

dengan BANI. 
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Pada dasarnya ketiga aturan tersebut mempunyai persamaan dalam hal 

pengaturan mengenai pemanggilan saksi atau saksi ahli maupun mengenai 

pencabutan permohonan, yang berbeda yaitu mengenai biaya pemanggilan saksi 

atau ahli dilakukan atas prakarsa arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka biaya 

untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil dalam BASYARNAS 

sedangkan BANI dan UU arbitrase tidak mengatur secara tegas mengenai 

ketentuan ini. 
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3) Pengambilan putusan 

UU Nomor 30 

Tahun 1999 

Peraturan Prosedur Arbitrase 

BANI 

Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS 

Pasal 55 apabila 

pemeriksaan 

sengketa telah 

selesai, pemeriksaan 

segera ditutup dan 

ditetapkan hari 

sidang untuk 

mengucapkan 

putusan arbitrase 

Pasal 56 Arbiter 

atau majelis 

arbitrase mengambil 

putusan berdasarkan 

ketentuan hukum, 

atau berdasarkan 

keadilan dan 

Pasal 16 Apabila majelis 

menganggap pemeriksaan telah 

cukup, maka Ketua akan 

menutup pemeriksaan dan 

menetapkan suatu hari sidang 

untuk mengucapkan putusan 

yang akan diambil. 

Majelis akan mengambil 

putusan dalam waktu 1 (satu) 

bulan setelah ditutupnya 

pemeriksaan. 

Apabila tuntutan sepenuhnya 

dikabulkan atau pendirian si 

pemohon seluruhnya 

dibenarkan, biaya administrasi/ 

pemeriksaan dipikulkan kepada 

Sama dengan BANI hanya dalam BASYARNAS apabila 

dianggap perlu arbiter tunggal atau arbiter majelis baik 

atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu 

pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum 

putusan dijatuhkan.  Apabila salah satu atau para pihak 

tidak hadir maka putusan akan diucapkan sepanjang 

kepada para pihak telah disampaikan secara patut. Tiap 

penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat 

Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya 

putusan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis akan 

diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 

enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya 

untuk pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang 

pertama pemeriksaan. 
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kepatutan. Putusan 

diucapkan dalam 

waktu paling lama 

30 hari setelah 

pemeriksaan 

ditutup. 

Biaya arbitrase 

dibebankan kepada 

pihak yang kalah. 

Dalam hal tuntutan 

hanya dikabulkan 

sebagian, biaya 

arbitrase dibebankan 

kepada para pihak 

secara seimbang. 

si termohon. 

Apabila tuntutan ditolak, biaya 

administrasi / pemeriksaan 

dipikulkan kepada si pemohon. 

Apabila tuntutan sebagian 

dikabulkan, biaya administrasi 

/ pemeriksaan di bagi antara 

kedua belah pihak menurut 

ketetapan yang dianggap adil 

oleh BANI. 

Honorarium bagi para arbiter 

selamanya dipikul oleh kedua 

belah pihak, masing-masing 

separo. 

Apabila arbiter terdiri dari tiga orang, setiap putusan atau 

ketetapan lain dari arbiter harus diambil berdasarkan 

suara terbanyak. Akan tetapi apabila suara terbanyak 

tidak tercapai, Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil 

dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan 

dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter. Putusan 

harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak 

menyetujui putusan tidak perlu. 

Arbiter tunggal atau arbiter majelis harus memutus 

berdasar kepatutan dan keadilan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan 

sengketa yang disepakati para pihak. 

Pembagian honorarium sama dengan BANI. Penetapan 

biaya arbitrase sama dengan BANI dan UU arbitrase. 
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Putusan arbitrase akan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan 

ditutup ketentuan ini diatur dalam UU arbitrase dan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, 

sedangkan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS hal ini tidak diatur. Bunyi Irrah 

Putusan Arbitrase BASYARNAS berbeda dengan Irrah Putusan Arbitrase BANI dan 

ketentuan dalam UU arbitrase yaitu tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat 

Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Dalam UU arbitrase Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan 

ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, sedangkan menurut 

BASYARNAS Arbiter tunggal atau arbiter majelis harus memutus berdasar kepatutan dan 

keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan 

sengketa yang disepakati para pihak. Dalam BANI tidak diatur apakah arbiter mengambil 

putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, tanpa mengurangi 

kemungkinan apakah hal-hal tersebut telah diatur lebih lanjut, kita memberanikan diri untuk 

mendekatinya melalui ketentuan Pasal 19 BANI berbunyi Putusan dijalankan menurut 

ketentuan-ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan 639 RV (Reglement op de Rechtsvordering) . 

Bunyi Pasal 637 Rv adalah Keputusan para wasit dilaksanakan atas kekuatan surat perintah 

dari ketua Raad Van Justitie seperti tersebut dalam Pasal 634, surat perintah mana dikeluarkan 

dalam bentuk seperti diuraikan dalam Pasal 435( yang sudah tidak sesuai dengan keadaan 

sekarang). Hal itu dicantumkan di atas surat keputusan asli dan disalin pada turunan yang 

dikeluarkan. (Rv 638 dst, 644,646)  dan bunyi Pasal 639 Rv Keputusan wasit, yang dilengkapi 

dengan surat perintah dari ketua raad van justitie yang berwenang, dilaksanakan menurut cara 

pelaksanaan biasa (Rv435 dst, 644). Dapat ditafsirkan melalui pendekatan ini Peraturan BANI 

banyak mengarahkan rujukan kepada ketentuan RV. Kalau begitu apa-apa yang tidak diatur 

dalam Peraturan BANI merujuk kepada apa yang digariskan dalam Pasal RV yaitu Putusan 

arbitrase diputus menurut hukum positif yang berlaku, dan boleh diputus menurut ex aequo et 

bono apabila hal itu secara tegas disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase.
27

 Cara 

pengambilan putusan tidak diatur dalam UU arbitrase dan Peraturan Prosedur Beracara BANI 

sedangkan BASYARNAS hal tersebut diatur. Jika mengacu kepada Pasal 19 BANI, Peraturan 

Prosedur Beracara BANI mengacu kepada RV, sehingga aturan mengenai sistem pengambilan 

putusan diatur dalam Pasal 631 sampai dengan 640 Rv. Jika pasal-pasal tersebut diteliti satu 

per satu, tidak memberi pedoman yang tegas tentang cara pengambilan putusan. Tetapi secara 

                                                      
27

 Yahya Harahap, 2004, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 239-240 
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tersirat dapat disimpulkan Rv menganut sistem pengambilan putusan mayoritas atau party 

arbitrate, secara tersirat sistem tersebut digariskan dalam Pasal 633 yang berbunyi, bila bagian 

minoritas menolak untuk menandatangani maka para wasit yang lain menyebutkan hal itu dan 

keputusan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti ditandatangani oleh semua wasit. Kalau 

Pasal 633 ditafsirkan secara analogis putusan arbitrase sah apabila putusan diambil 

berdasarkan mayoritas. Cukup bagian mayoritas yang menandatangani, putusan sudah sah, 

dan dianggap seperti ditandatangani oleh semua arbiter.
28

 BANI mengacu kepada Rv karena 

menafsirkan secara analogi  Pasal 19, padahal dalam  Pasal 81 UU Arbitrase jelas dinyatakan 

bahwa dengan berlakunya UU Arbitrase ini Rv menjadi tidak berlaku, tetapi kalau kita baca 

ketentuan Pasal 23 BANI Apabila dalam prosedur ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam 

peraturan ini, maka BANI akan menetapkan suatu ketentuan mengenai itu, hal ini merupakan 

alternatif solusi terhadap persoalan yang muncul di BANI. Pembagian honorarium dan biaya 

arbitrase untuk ketiga peraturan tersebut sama tidak ada perbedaan. 

c Tahap Pelaksanaan Putusan meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan 

arbitrase, pembatalan putusan 

1) Pendaftaran dan pencatatan putusan 

                                                      
28

 Ibid, hlm 231 
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UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan Prosedur 

Arbitrase BANI 

Peraturan Prosedur 

Arbitrase BASYARNAS 

Pasal 59 Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari 

terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli 

atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan 

didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera 

Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran 

dilakukan dengan pencatatan dan penandatangan pada 

bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera 

Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang 

menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta 

pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib 

menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan 

sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera 

Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya penyerahan dan 

pendaftaran tersebut berakibat putusan arbitrase tidak 

dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan 

dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada 

para pihak. Dengan didaftarkannya Putusan Arbitrase 

Pasal 17 Dalam putusan 

dapat ditetapkan suatu 

jangka waktu dalam mana 

putusan itu harus dipenuhi. 

Pasal 18Apabila jangka 

waktu tersebut telah lewat 

tanpa dipenuhinya 

putusan, Ketua BANI akan 

menyerahkan putusan 

kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang berwenang 

untuk dijalankan. 

Putusan dijalankan 

menurut ketentuan-

ketentuan dimuat dalam 

pasal 637 dan 639 

Reglement op de 

Pasal 28 Putusan 

BASYARNAS yang 

sudah ditandatangani 

oleh Arbiter Tunggal 

atau arbiter Majelis 

langsung final dan 

mengikat kepada para 

pihak yang bersengketa, 

dan wajib menaati serta 

segera memenuhi 

pelaksanaannya. Apabila 

putusan tidak dipenuhi 

secara sukarela putusan 

dijalankan menurut 

ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 637 dan 639 

Rv 
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pada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang 

ditetapkan dalam UU Arbitrase pasal 59 Maka putusan 

tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan 

putusan arbitrase tidaklah perlu menunggu eksekusi 

Pengadilan Negeri namun dapat dilakukan secara 

sukarela oleh pihak yang bersangkutan.
29

 

Rechtsvordering 

 

 

                                                      
29

 Anangga W Roosdiono,loc.cit 
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Jika dibandingkan ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase dengan Pasal 17 dan 

Pasal 18 dari peraturan prosedur BANI, jelas ada perbedaan yang amat mencolok. 

Menurut ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, peraturan prosedur BANI dalam suatu 

putusan arbitrase dapat ditetapkan jangka waktu yang harus dijalankan secara 

sukarela oleh para pihak (terutama pihak yang dikalahkan). Apabila jangka waktu 

tersebut terlampaui dan para pihak tidak menjalankan putusan arbitrase secara 

sukarela, ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

yang berwenang untuk menjalankannya. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri 

akan mendaftar dan memfiat eksekusi putusan tersebut dengan suatu putusan 

pengadilan dengan cara memuat suatu catatan di kepala putusan arbitrase yang 

berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan fiat 

eksekusi seperti ini, putusan arbitrase tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana 

menjalankan putusan Pengadilan Negeri. Jadi perbedaannya kalau menurut 

ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase pendaftaran harus dilakukan dalam jangka waktu 

satu bulan, meskipun belum ada kepastian apakah para pihak mau melaksanakan 

putusan arbitrase secara sukarela atau tidak. Akan tetapi, menurut Pasal 17 dan 

Pasal 18 Peraturan Prosedur BANI pendaftaran baru dilakukan setelah para pihak 

tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara sukarela sampai dengan batas 

jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.
30

 

Tidak ada perbedaan antara Peraturan Prosedur arbitrase BANI dan 

BASYARNAS hanya keduanya mengacu kepada Rv bukan mengacu kepada UU 

Arbitrase, padahal menurut UU Arbitrase Pasal 81 jelas dinyatakan bahwa dengan 

berlakunya UU Arbitrase ini Rv menjadi tidak berlaku. 

                                                      
30

 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie,Op.cit ,Hlm 164 
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2) Eksekusi putusan arbitrase 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan 

Prosedur 

Arbitrase 

BANI 

Peraturan Prosedur Arbitrase 

BASYARNAS 

Pasal 60 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61 

dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 

secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah 

Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa, perintah tersebut diberikan dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi 

didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketua 

Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah 

pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan 

arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak 

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam 

hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut 

diatas Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan 

Biaya 

pelaksanaan 

(eksekusi) 

suatu putusan 

arbitrase 

ditetapkan 

dengan suatu 

peraturan 

bersama antara 

Ketua BANI 

dengan para 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri yang 

Dalam tempo dua puluh (20) 

hari sejak disampaikan, salah 

satu pihak dapat mengajukan 

secara tertulis permintaan 

perbaikan putusan dapat 

mengajukan secara tertulis 

permintaan perbaikan putusan 

tentang kesalahan yang 

berkenaan dengan jumlah 

perhitungan salah ketik atau 

salah cetak. Perbaikan putusan 

harus dibuat tertulis dan 

ditandatangani, 

Dalam waktu dua puluh (20)hari 
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pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan 

Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Perintah 

Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan 

otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase 

yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, 

dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam 

perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap 

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan 

setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau 

kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Terhadap 

putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan 

putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau 

kasasi, sedangkan yang menolak dapat diajukan kasasi.  MA 

mempertimbangkan dan memutuskan setiap pengajuan kasasi tersebut 

dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi 

tersebut diterima MA, terhadap putusan MA tidak dapat diajukan 

upaya perlawanan. Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan 

perintah eksekusi maka  pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada 

bersangkutan. 

Biaya 

pelaksanaan 

(eksekusi) 

dibebankan 

kepada pihak 

yang telah 

dikalahkan dan 

tidak secara 

sukarela 

memenuhi 

putusan. 

sejak putusan diterima,pemohon 

dan termohon dapat mengajukan 

tambahan putusan. Permintaan 

dibuat secara tertulis ditujukan 

kepada sekretaris dan tembusan 

kepada pihak lawan tentang 

tuntutan yang diajukan pada saat 

proses pemeriksaan berlangsung 

tetapi arbiter tunggal atau arbiter 

majelis melalaikan atau 

mengabaikannya dalam putusan. 

Apabila arbiter tunggal atau 

majelis berpendapat permintaan 

tambahan putusan mempunyai 

alasan dan kelalaian itu dapat 

disempurnakan tanpa 

memerlukan pemeriksaan bukti 

atau saksi maupun pemeriksaan 

pemohon dan termohon, 
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Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya. tambahan putusan harus 

diselesaikan paling lambat tiga 

puluh (30) hari dari tanggal 

permintaan disampaikan 

sekretaris kepada arbiter tunggal 

atau arbiter majelis. Tambahan 

putusan dibuat tertulis dan 

langsung menjadi bagian yang 

tidak terpisah dengan putusan. 

 

 

Ketentuan mengenai eksekusi putusan BANI dan BASYARNAS tidak diatur dalam Peraturan Prosedur Arbitrase 

BANI maupun BASYARNAS, tapi dalam UU Arbitrase ketentuan ini diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. 

Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI hanya mengatur mengenai biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan 

arbitrase yang ditetapkan dengan suatu peraturan bersama antara Ketua BANI dengan para Ketua Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan dan dibebankan kepada pihak yang telah dikalahkan dan tidak secara sukarela memenuhi putusan 

sedangkan dalam Peraturan Prosedur arbitrase BASYARNAS mengatur mengenai perbaikan dan tambahan terhadap 

Putusan Arbitrase BASYARNAS. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 yang berbunyi dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri 

atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dalam penjelasan Pasal 59 dinyatakan bahwa yang dimaksud 
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dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah, jadi untuk mendaftarkan putusan BASYARNAS 

harus dilaksanakan melalui pengadilan negeri, ini menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, mengapa pendaftaran itu 

tidak dilakukan di pengadilan agama. 

3) Pembatalan putusan arbitrase 

UU Nomor 30 Tahun 1999 Peraturan 

Prosedur 

Arbitrase 

BANI 

Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS 

Pasal 70 terhadap putusan arbitrase para 

pihak dapat mengajukan permohonan 

pembatalan apabila putusan tersebut 

diduga mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: 

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 

Ketentuan 

mengenai 

pembatalan 

putusan 

BANI 

tidak diatur 

dalam 

peraturan 

prosedur 

Arbitrase 

BANI 

Salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis 

permintaan pembatalan putusan yang disampaikan 

kepada sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan 

sebagai pemberitahuan, namun hal ini tidak mengurangi 

kewajiban sekretaris untuk menyampaikan 

pemberitahuan resmi kepada pihak lawan. 

Permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan 

berdasarkan salah satu alasan berikut ; 

a. Penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Prosedur Basyarnas 
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disembunyikan oleh pihak lawan 

c.putusan diambil dari hasil tipu muslihat 

yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam pemeriksaan sengketa. 

Permohonan pembatalan putusan arbitrase 

harus diajukan secara tertulis dalam waktu 

paling lama tiga puluh (30) hari terhitung 

sejak hari penyerahan dan pendaftaran 

putusan arbitrase kepada paintera 

pengadilan negeri. Permohonan 

pembatalan putusan arbitrase harus 

diajukan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, 

Ketua Pengadilan Negeri menentukan 

lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya 

atau sebagian putusan arbitrase. Putusan 

atas permohonan pembatalan ditetapkan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

b. Putusan melampui batas kewenangan Basyarnas 

c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak 

d. Terdapat penyelewengan di antara salah seorang 

anggota arbiter. 

e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok 

peraturan prosedur Basyarnas 

f. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang 

menjadi landasan pengambilan putusan tanpa 

mengurangi ketentuan yang berlaku. 

Pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam 

waktu 60 hari dari tanggal putusan diterima, kecuali 

mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku 

paling lama dalam masa 3 tahun sejak putusan 

dijatuhkan. Dalam tempo 40 hari sejak permintaan 

pembatalan diterima sekretaris, Ketua Dewan Pengurus 

harus segera membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri 

dar tiga orang yang akan bertindak memeriksa dan 

memutus permintaan pembatalan. Anggota Komite 

ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengurus dan salah seorang 
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sejak permohonan diterima. Terhadap 

putusan PN dapat diajukan permohonan 

banding ke Mahkamah Agung yang 

memutus dalam tingkat pertama dan 

terakhir. Mahkamah Agung memutuskan 

permohonan banding dalam waktu paling 

lama 30(tiga puluh) hari setelah 

permohonan banding tersebut diterima 

oleh Mahkamah Agung. 

 

dari mereka bertindak sebagai ketua merangkap 

anggota, dan tidak boleh ditunjuk arbiter yang ikut 

dalam majelis yang memutus putusan yang diminta 

pembatalannya. Tata cara pemeriksaan pembatalan 

putusan oleh komite sama dengan tata cara pemeriksaan 

arbitrase yang diatur sebelumnya. Ketentuan mengenai 

putusan arbitrase yang diatur sebelumnya berlaku 

sepenuhnya terhadap putusan pembatalan. Selama 

pemeriksaan pembatalan berlangsung, komite dapat 

memerintahkan penundaan eksekusi putusan jika hal itu 

dianggap perlu sampai komite menjatuhkan putusan. 

Jika komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula 

timbul kembali dan permintaan salah satu pihak dapat 

diajukan penyelesaian kepada BASYARNAS, dan untuk 

itu dibentuk Arbiter tunggal atau arbiter majelis 

arbitrase baru sesuai dengan ketentuan pembentukan 

dan penunjukan arbiter yang telah diatur. 
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Mengenai pembatalan atas putusan arbitrase dalam peraturan prosedur BANI tidak ada 

ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, berbeda dengan peraturan prosedur arbitrase 

BASYARNAS dan UU Arbitrase yang berbeda alasan untuk pengajuan pembatalan, waktu 

pengajuan pembatalan dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pembatalan 

putusan arbitrase tersebut. Dalam Peraturan Prosedur arbitrase BASYARNAS alasan pengajuan 

permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut ; 

a. Penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Prosedur Basyarnas 

b. Putusan melampui batas kewenangan Basyarnas 

c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak 

d. Terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota arbiter. 

e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas 

Waktu pengajuan permintaan pembatalan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal putusan 

diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam masa 3 

tahun sejak putusan dijatuhkan. Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima 

sekretaris, Ketua Dewan Pengurus harus segera membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri dari tiga 

orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan. Jika komite 

mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali dan permintaan salah satu pihak dapat 

diajukan penyelesaian kepada BASYARNAS, dan untuk itu dibentuk Arbiter tunggal atau arbiter 

majelis arbitrase baru sesuai dengan ketentuan pembentukan dan penunjukan arbiter yang telah 

diatur. Tidak ada batasan waktu yang diberikan pada komite untuk menyelesaikan pemeriksaan 

pembatalan putusan tersebut, berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU Arbitrase. Alasan 

permintaan pembatalan dalam UU Arbitrase diatur dalam Pasal 70 yaitu, apabila putusan arbitrase 

tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

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 

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

sengketa. 
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  Waktu pengajuan permintaan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam 

waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan 

arbitrase kepada paintera pengadilan negeri. Pihak yang berwenang menyelesaikan permintaan 

pembatalan putusan arbitrase tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan 

dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau 

sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. 

Terhadap putusan PN dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus 

dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung memutuskan permohonan banding dalam 

waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh 

Mahkamah Agung. Menurut Adi Andojo Soetjipto bagi putusan arbitrase yang para pihaknya 

mengajukan permohonan pembatalan dapat diajukan permohonan PK apabila putusan (Pengadilan 

Negeri atau Mahkamah Agung) sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disini yang diajukan 

permohonan PK bukanlah terhadap putusan arbitrasenya, akan tetapi terhadap putusan badan 

peradilannya.
31

 

  Pasal 65 yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase 

Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui 

serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara 

yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun 

multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 

b. Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum 

Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. 

c. Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada 

putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh 

eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

                                                      
31

 Adi Andojo Soetjipto, 2010, Dapatkah Acara Peninjauan Kembali (PK) Digunakan dalam Sengketa 

Arbitrase, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN Nomor 1978-8398 Nomor 10/2010, Bani, 

Jakarta, hlm 12 
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e. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah 

satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. 

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut 

diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. 

Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan  harus disertai dengan : 

a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal 

otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. 

b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase 

Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah 

terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. 

c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan 

Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon 

terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara 

Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. 

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan 

melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding dan kasasi. 

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui 

dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. 

Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam 

jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut 

diterima oleh Mahkamah Agung. 

Terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Setelah 

Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan 

selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secar a relatif 

berwenang melaksanakannya. Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta 

barang milik termohon eksekusi. Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan 

mengikuti tatacara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Bagaimana persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah? 

2. Terangkan perbedaan antara BANI dan BASYARNAS dalam hal penunjukan arbiter? 

3. Terangkan perbandingan ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam BANI dan 

BASYARNAS? 

4. Bandingkan ketentuan BANI dan BASYARNAS berkenaan dengan pemohon yang tidak      

mempunyai kesulitan ekonomi? 

5. Bagaimana yurisdiksi kewenangan antara BANI dan BASYARNAS? 
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BAB VI 

 ARBITRASE INTERNASIONAL 

 

Kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu forum yang netral dan menjalankan 

eksekusi putusan yang final dan mengikat sering disebutkan sebagai keuntungan utama dari arbitrase 

internasional dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan nasional. Hal ini didukung 

dengan dasar hukum yang kuat yaitu Konvensi New York 1958. Putusan Arbitrase internasional yang 

dikeluarkan di suatu negara yang merupakan anggota dari Konvensi New York 1958, dapat dieksekusi 

di negara lain yang juga merupakan anggota dari Konvensi New York 1958 tersebut, sebagaimana 

halnya putusan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan nasional. Sebagai contoh negara A dan negara 

B telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka di negara C, dimana ketiga negara tersebut 

merupakan anggota dari Konvensi New York 1958. Hal ini mempunyai arti bahwa walaupun arbitrase 

antara negara A dan B dijalankan di negara C dan putusan arbitrase dikeluarkan di negara C, putusan 

arbitrase tersebut tetap dapat dijalankan/dieksekusi di negara A atau negara B, sebagaimana halnya 

eksekusi putusan pengadilan nasional yang dikeluarkan di masing-masing negara tersebut.
1
 

 

A Pengertian Putusan Arbitrase Internasional  

Pengaturan mengenai Arbitrase Internasional dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

diatur dari Pasal 65 sampai dengan 69. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengenal 

istilah putusan arbitrase asing melainkan putusan arbitrase internasional.
2
 Pengertian Putusan 

Arbitrase Internasional menurut Ketentuan Pasal 1 huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu 

lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan 

suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia 

dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Pengertian ini sama dengan pengertian yang 

diberikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 

yang mendefinisikan Putusan Arbitrase Asing sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil) 

oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia 

ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum 

                                                      
1
 Frans Hendra Winarta, Op.ci.,,hlm 122 

 
2
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.cit.,, hlm 151 
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Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap 

sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40 tanggal 5 

Agustus 1981. 

    Pengertian arbitrase internasional atau arbitrase asing itu tiap masing-masing negara dan 

lembaga arbitrase bisa menggunakan standarnya sendiri untuk menetapkan apakah suatu putusan 

yang dikeluarkan suatu lembaga arbitrase itu merupakan putusan arbitrase domestik atau arbitrase 

internasional.
3
 

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia ciri putusan arbitrase internasionalnya didasarkan pada 

faktor teritorial. Ciri putusan arbitrase internasional yang didasarkan pada faktor teritorial , tidak 

menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum. Meskipun 

pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia, dan sama-sama warga 

negara Indonesia, jika putusan dijatuhkan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, dengan 

sendirinya menurut hukum, putusan tersebut dikualifikasikan menjadi putusan arbitrase 

internasional. 

Pengertian yang sama juga dianut oleh Konvensi New York 1985 Pasal 1 ayat 1 merumuskan 

pengertian putusan arbitrase asing dengan kata-kata arbitral awards made in the territory of a state 

other then the state where the recognition and enforcementof such awards are sought and arising 

out of differences between persons whether physical or legal. Dari bunyi pasal tersebut dapat 

diketahui kalau prinsip territory yang dijadikan dasar mengkualifikasikan suatu putusan arbitrase 

asing atau internasional.Kalau putusan arbitrase itu dijatuhkan di luar teritorial Republik Indonesia, 

maka putusan arbitrasenya dinamakan dengan putusan arbitrase asing atau  internasional. 

Disebutkan suatu putusan arbitrase dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing atau 

internasional bilamana diputuskan di luar wilayah dari negara yang diminta pengakuan (recognition) 

dan eksekusi (enforcement). 

Ada beberapa catatan bagi berlakunya arbitrase Internasional di Indonesia,
4
 

     1 Indonesia tidak memiliki sebuah lembaga arbitrase yang terfokus pada arbitrase internasional 

bandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, dan Singapura 

                                                      
3
Sefriani, 2012, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara 

Asing di DepanPengadilan Nasional dalam Perspektif Hukum Internasional, Desirtasi, Program 

Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm 114 

 
4
 Maqdir, Op.cit.,hlm 155 
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     2 Lembaga arbitrase domestik dan internasional di negara Australia, Malaysia dan Singapura 

memiliki independensi dan kekuasaan merdeka, karena ketiga negara tersebut lembaga arbitrase 

didirikan tanpa keterlibatan infrastruktur pemerintah, sementara di Indonesia BANI didirikan 

oleh KADIN (Kamar Dagang Indonesia) yang pada awal berdirinya didukung oleh pengacara 

Indonesia dan disetujui oleh pemerintah Indonesia 

 

B Konvensi atau Perjanjian Internasional tentang Arbitrase 

Indonesia hingga saat ini telah meratifikasi dan mengakui secara sah pelaksanaan dari dua 

konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing yaitu : 

1. Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other 

States (ICSID Convention) 

(Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai 

Penanaman modal) atau yang dinamakan Konvensi Washington 1965.  Konvensi ini 

dirumuskan oleh Bank Internasional untuk rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) yang 

diterima oleh Negara-negara anggota Bank Dunia pada tanggal 18 Maret 1965 dan mulai 

berlaku pada tanggal 14 Oktober 1966. Konvensi Washington ini melahirkan lembaga 

internasional untuk penyelesaian perselisihan investasi yang juga dikenal sebagai Konvensi 

ICSID. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Washington ini dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1968 

2. Berhubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan dari semua putusan arbitrase asing di 

Indonesia Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York Convention 1958) yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai 

berlaku mulai tanggal 7 Juni 1959. Konvensi ini telah disahkan (diratifikasi) oleh pemerintah 

Indonesia melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981. Keppres tersebut, yang meskipun telah 

disahkan untuk diberlakukan di Indonesia di tahun 1981 namun pelaksanaannya baru efektif di 

tahun 1990 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tanggal 1 Maret 1990 

3. Arbitration United Nations Commission on International Trade Law, yang didirikan 

berdasarkan Resolusi Nomor 31/98 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 

Desember 1976. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Commission on International Trade Law 

(Komisi Hukum Perdagangan Internasional) melahirkan UNCITRAL Arbitration Rules. 
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Arbitrase UNCITRAL ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam hubungan 

perdagangan internasional, dimana pihak-pihak yang berselisih berbeda sistem hukum dan 

sosialnya. 

Model law ini merupakan sebuah instrumen internasional namun bukan merupakan konvensi 

internasional, karena instrumen ini tidak mengikat kecuali bila diratifikasi dalam hukum 

nasional masing-masing anggota PBB. Tidak ada mekanisme administrasi bagi model law ini, 

dan tidak ada kewajiban bagi negara anggota PBB untuk meratifikasi atau menerimanya. 

Anggota PBB hanya memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan Model law ini melalui 

perundang-undangan nasional mereka. Hingga saat ini Indonesia adalah salah satu dari 

beberapa anggota PBB yang belum menjalankan Model Law ini. 

Model law ini memiliki empat ciri utama yaitu 

a Instrumen ini merupakan contoh yang direkomendasikan bagi pembentukan suatu sistem 

arbitrase nasional bagi Negara-negara yang membutuhkan 

b Instrumen ini hanya berlaku pada perselisihan-perselisihan komersial, meski tetap memiliki 

jangkauan yang luas, seperti yang terbaca pada catatan kaki ke 2 dari model law ini yang 

menetapkan bahwa istilah komersial mestinya diinterpretasikan secara lua sehingga 

mencakup masalah-masalah yang timbul dari semua hubungan komersial, baik yang bersifat 

kontrak maupun tidak. Hubungan-hubungan komersial termasuk, tapi tidak terbatas pada 

transaksi-transaksi berikut ini yaitu transaksi dagang berupa pemasokan atau jual beli barang 

dan jasa, kesepakatan distribusi, perwakilan atau agen dagang, factoring, sewa beli, 

kesepakatan pekerjaan, konsultasi, perekayasaan, perijinan, investasi, pembiayaan, 

perbankan, asuransi, kesepakatan pemanfaatan sumber daya alam atau konsesi, usaha 

bersama dan bentuk kerjasama industrial atau bisnis lainnya, membawa barang atau 

penumpang melalui udara, laut, rel atau jalan
5
 

c Model law yang terfokus pada penyelesaian perselisihan komersial internasional, berbeda dari 

peraturan arbitrase internasional lainnya, seperti konvensi Hague yang berlaku pada 

perselisihan non komersial terutama perselisihan yang timbul di bawah hukum publik 

internasional antara negara-negara peserta konvensi. Karena interpretasi yang luas dari kata 

                                                      
5
 Redfern, Allan dan Hunter, Martin, 1991, Law and Practice International Commercial Arbitratio, 2

nd
 

,Sweet & Maxwell, hlm 798 dalam Maqdir Ismail, Op.cit hlm 12-14 
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komersial maka bisa saling tumpang tindih dengan model law dan traktat internasional 

lainnya yaitu konvensi Washington dalam kasus-kasus investasi asing. 

d Model law ini mewakili upaya internasional mutakhir yang menghasilkan satu kodifikasi 

peraturan arbitrase komersial internasional sebagai perangkat penyelesaian perselisihan pada 

tingkat internasional. 

 

4. Konvensi Hague 

Meskipun konvensi ini bukanlah konvensi tentang arbitrase komersial, tetapi penting 

dikemukakan secara singkat karena ada beberapa  konvensi hague yang pernah dilakukan telah 

menyumbang bagi proses perkembangan arbitrase. Dua diantara konvensi tersebut antara lain 

konvensi hague untuk penyelesaian pasifik tentang perselisihan internasional tahun 1899
6
 dan 

konvensi hague untuk penyelesaian pasifik tentang perselisihan internasional tahun 1907 

Badan Arbitrase Permanen didirikan di Hague dalam suatu konferensi yang diselenggarakan 

pada tahun 1899. Badan arbitrase ini menyimpan satu daftar arbiter yang dapat dipilih oleh 

pihak yang berselisih. Metode yang sama juga digunakan oleh banyak lembaga arbitrase saat ini 

Konvensi –konvensi Hague juga memiliki arti penting historik dalam pembentukan dasar dan 

struktur modern arbitrase internasional, terutama dalam mendorong upaya kerjasama 

internasional untuk menyusun peraturan arbitrase.  

 

C  Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa 

yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 

adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan 

kembali dari rumusan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 seperti yang telah 

disebutkan diatas. 

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 agar suatu Putusan Arbitrase 

Internasional dapat diakui dan selanjutnya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia 

maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                      
6
 Sohn, LB, International Arbitration in Historical Perspective: Past and Present, dalam Soons, A.H.A 

1990 , International Arbitration :Past and Prospects, Martinus Nijhoff, hlm 15 sebagaimana dikutip 

oleh Maqdir Ismail, Op.cit, hlm 19 
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     1 Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang 

dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, 

mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. 

         Ketentuan ini mempertegas adanya asas resiprositas yang secara umum dikenal dalam hukum 

perdata internasional. Asas ini secara langsung menunjuk pada berlakunya Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards-New York Convention 1958 

sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
7
 

     2  Putusan Arbitrase Internasional  terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia 

termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. 

          Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain 

di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan 

intelektual. 

     3 Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 

     4  Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur 

dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

     5  Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu 

pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. 

 

D Pendaftaran dan Pencatatan Putusan Arbitrase Internasional 

Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional, sebagai salah satu syarat 

agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan di Negara Indonesia di atur dalam 

ketentuan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merupakan 

pembaharuan dan penyempurnaan dari ketentuan serupa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 1990 

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, permohonan pelaksanaan Putusan 

Arbitrase Internasional baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh 

                                                      
7
 Ibid, hlm 152-153 
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arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas 

permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan 

   1   Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal   

otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia. 

   2  Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional 

sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam 

Bahasa Indonesia 

   3  Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase 

Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada 

perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal 

pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan 

Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi, tapi terhadap putusan 

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu 

Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta 

memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah 

Agung ini tidak dapat diajukan upaya perlawanan. 

Segera setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka 

pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif 

berwenang melaksanakannya. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Tata 

cara yang berhubungan dengan penyitaan, maupun pelaksanaan putusan arbitrase internasional 

tersebut mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. 

Dari uraian yang telah diberikan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketentuan yang 

mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dirumuskan dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan penjabaran kembali dari ketentuan serupa yang diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan dari Keppres Nomor 

34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards dengan penyempurnaan. Ini berarti kemajuan yuridis formil dari suatu aturan 

hukum, dengan menaikkan hirarki dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan 
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diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, maka diharapkan akan dapat lebih 

terjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Bandingkan pengertian arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan Konvensi New York 

1958? 

2. Terangkan secara singkat konvensi internasional mengenai arbitrase internasional yang telah 

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia? 

3. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi agar putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan 

dilaksanakan di Indonesia? 

4. Pengadilan manakah yang mempunyai kewenangan bagi pendaftaran dan pencatatan putusan 

arbitrase Internasional? 

5.Berikan 1 contoh kasus yang diputuskan oleh lembaga arbitrase asing dan  didaftarkan serta dicatat di 

Indonesia? 
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KPSI GUGAT PSSI KE ARBITRASE INTERNASIONAL 

Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) mengadukan beberapa pihak khususnya 

PSSI ke Court of Arbitration for Sports (CAS) atau pengadilan arbitrase internasional. 

Ada tiga poin penting dari gugatan yang dilayangkan pada 8 Maret 2012 itu. Pertama 

meminta CAS segera menghentikan Kongres Tahunan bila agenda tersebut tidak 

menghormati regulasi dan prinsip legalitas, terutama memastikan keabsahan seluruh 

agenda dan anggota yang hadir.  Sedangkan gugatan kedua  adalah meminta kepada 

Komite Eksekutif (Exco) PSSI agar tidak menghalang-halangi jalannya Kongres Luar 

Biasa (KLB) yang sesuai aturan. 

Poin ketiga meminta bantuan FIFA dan AFC dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa 

(KLB). Dengan demikian, sisi validitas dan prosedural rapat akbar tersebut bisa terpenuhi 

dan tidak terbantahkan. Gugatan KPSI diajukan oleh Ketua KPSI, Tonny Apriliani. 

Sedangkan pihak-pihak tergugat terdiri atas PSSI, AFC, dan FIFA. Dalam proses ini, 

KPSI meminta bantuan kuasa hukum Jean Luis Dupont yang sebelumnya juga menangani 

kasus gugatan Persipura Jayapura kepada Adelaide United, AFC, dan PSSI terkait 

pencoretan tim itu dari babak play off Liga Champions Asia (LCA). 

CAS melalui suratnya kepada pihak penggugat dan tergugat pada 9 Maret 2012 

menjelaskan, perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat telah tercatat pada CAS 

Ordinary Arbitration Division sesuai dengan Code of Sports-related Arbitration artikel 

S20 dan artikel R38ff dari kode tersebut. 
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 CAS juga menjelaskan, pihak tergugat pada bagian kelima tuntutannya meminta 

langkah sementara untuk arbitrase mengingat mendesaknya kasus ini. Sesuai pasal R37 

Kode Etik, CAS pun memberikan kesempatan pihak penggugat menjelaskan posisi 

mereka paling lambat 13 Maret 2012. 

Seperti diketahui KPSI akan menggelar KLB PSSI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 

Minggu, 18 Maret 2012. Kongres ini akan dihadiri oleh anggota-anggota PSSI yang 

sebelumnya telah melancarkan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Djohar Arifin 

Husin yang terpilih melalui KLB di Solo, Juli 2011. 

Pada hari yang sama PSSI juga akan menggelar Kongres Tahunan di Palangkaraya, 

Kalteng. Namun dalam kongres ini, beberapa pemilik suara yang diatur dalam statuta 

PSSI seperti klub ISL dan beberapa Pengperov tidak diperkenankan hadir karena telah 

lebih dulu dijatuhi skorsing oleh PSSI. 

Sementara itu, beberapa klub ISL kabarnya menolak memenuhi undangan PSSI untuk 

berembuk di Hotel Crown besok. PSSI sangat berharap pertemuan itu bisa 

menghasilkan kebaikan untuk semua. “Saya belum tahu siapa-siapa yang akan datang 

atau tidak. Yang jelas PSSI sudah secara terbuka mengajak mereka untuk 

membicarakan jalan keluar, rekonsiliasi. Kalau mereka tidak datang, ya mau diapakah 

lagi. Yang penting kami sudah berusaha,” ujar Penanggung Jawab Timnas PSSI, 

Bernard Limbong, Selasa (13/3). (jpnn) 
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GLOSARIUM 

 

A  

  

Aqidah (Iman Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadar. 

Ilmu yang mempelajarinya adalah Ilmu Aqidah / Ilmu Kalam / Aqaid 

/Usuluddin 

  

Alternatif 

Penyelesaian 

Sengketa 

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian ahli. 

 

  

Arbitrase Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. 

  

Arbiter 

 

Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang 

ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk 

memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan 

penyelesaiannya melalui arbitrase 

  

D  

Dana Pensiun 

Lembaga 

Keuangan 

Syariah 

badan usaha yang mengelola dan menjalankan program  yang menjanjikan 

manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

 

  

F  

Fiqh Segala sesuatu ketentuan hukum yang dihasilkan oleh Ijtihad para Fukaha 

(ahli fiqih) 

 



  

S  

Sekuritas 

Syariah 

efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara 

penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah 

 

  

Shulhu atau 

perdamaian 

suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang 

saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Masing-masing pihak 

dalam shulhu dituntut untuk mau berkorban demi terlaksananya shulhu 

tersebut, sehingga tidak ada pihak yang kalah dan menang keduanya saling 

diuntungkan. 

  

Surat Berharga 

Berjangka 

Menengah 

Syariah 

surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim 

diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi 

syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya 

berdasarkan prinsip syariah; 

 

  

Syari’at Segala ketentuan yang datangnya dari Allah SWT melalui rasul-Nya, berisi 

perintah, larangan-larangan dan anjuran yang meliputi segala aspek 

kehidupan manusia atau bisa dikatakan bahwa syariat adalah jalan hidup 

muslim 

  

R  

Riba fadhl penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 

jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya 

  

Riba nasiah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. 
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