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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.  Latar Belakang 

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan 

yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan dan biasanya 

muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa 

diperhitungkan sebelumnya. Sengketa juga dapat terjadi karena adanya 

onrechtsmatige daad (perbuatan melawan hukum), yakni perbuatan yang 

memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum, 

yakni setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugiannya itu, mengganti kerugian tersebut.1 

Berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikan, baik melalui 

pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa sendiri terbagi 

menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu 

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, sedangkan 

penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang 

dilakukan di luar pengadilan.2 

Salah satu penyelesaain sengketa nonlitigasi adalah Arbitrase. 

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa 

                                                           
1 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Yogyakarta, 2010, h. 

6.  
 
2 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, 

Jakarta, 2011, h. 7. 
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perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.3  

Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan, maka lembaga 

arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain, 

dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang 

diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi, para pihak dapat memilih 

arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, 

serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, 

disamping jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk 

menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan 

arbitrase, dan putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak 

dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat 

dilaksanakan.4 

Ditambah dengan sifat putusannya yang langsung bersifat final (akhir) 

dan binding (mengikat). Hal tersebut disebabkan putusan arbitrase tidak bisa 

naik banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Di lain pihak penyelesaian 

arbitrase dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih 

murah daripada Pengadilan. Pada dasarnya penyelesaian sengketa arbitrase 

didasarkan pada prinsip dasar, yaitu win-win solution (solusi menang-menang). 

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada 

kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari 

kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian 

Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah 

satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa.5 

Pada umumnya hampir semua Negara di dunia mempunyai lembaga 

arbitrase. Lembaga Arbitrase adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga 

                                                           
3  UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa, 

Pasal 1 angka 1. 
 

4   Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Jakarta, 2000, h. 4. 
 
5  Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, 2001, h. 3. 
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tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan 

hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.6 

Di Indonesia pada tahun 1977 dibentuk suatu lembaga arbitrase, yaitu 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Kamar Dagang 

Indonesia (KADIN).7 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam 

anggaran dasarnya mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa 

yang timbul dari perjanjian-perjanjian mengenai soal perdagangan, industri dan 

keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa 

lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, 

hak kekayaan intelektual, lisensi, fanchise, konstruksi, pelayaran/maritime, 

lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh dan lain-lain dalam lingkup 

peraturan perundang-undangan dalam kebiasaan internasional, serta 

menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggara penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negoisasi, 

mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan 

peraturan prosedur BANI atau peraturan lainnya disepakati oleh para pihak 

yang berkepentingan.8 

Dapat diketahui bahwa titik tolak aturan keberadaan arbitrase adalah 

ketentuan Pasal 377 HIR atau 705 RBG. Namun dalam HIR maupun RBG 

tidak langsung membuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase. Di zaman 

pemerintahan Belanda dikenal pembagian tiga kelompok penduduk dengan 

sistem hukum dan lingkungan peradilan yang bersifat “pluralistik”. Bagi 

golongan penduduk bumiputra, hukum materiil yang diberlaku di bidang 

hukum perdata pada dasarnya diterapkan dalam hukum adat. Peradilannya 

tunduk pada pengadilan landraad sebagai peradilan tingkat pertama, 

sedangkan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah pulau 

Jawa-Madura dan RBG untuk daerah tanah seberang. Bagi golongan penduduk 

                                                           
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, op.cit., Pasal 1 angka 8. 

 
7 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia & Internasional, Jakarta,  2011, h. 6 
 
8 Imam Haryanto,”Penyelesaian Sengketa Konstruksi antara PT. Geodipa Energi 

dengan PT. Bumigas Energi melalui Lembaga Arbitrase di Bani, Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Maret 2003, h. 2. 
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Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materiil yang diberlakukan adalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD), sedangkan hukum acara perdatanya adalah 

Rv.9 

Dalam buku ketiga Rv tentang pelbagai macam cara berperkara, pada 

Bab I diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) yang diatur dalam 

Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv. Dengan demikian, keberadaan hukum 

acara mengenai arbitrase dalam Rv adalah “wajib” apabila para pihak hendak 

menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. 

Pada pelaksanaan suatu putusan arbitrase dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau 

otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya 

kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase, 

ternyata masih menemukan hambatan-hambatan yang bersifat mendasar yang 

pada akhirnya dapat mempengaruhi proses daripada arbitrase itu sendiri. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain : masih minimnya ahli hukum yang 

berpengalaman dalam arbitrase, adanya keterbatasan bahasa, adanya perbedaan 

peraturan arbitrase di setiap negara, belum dikenalnya masalah arbitrase secara 

luas oleh masyarakat.10 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase tidaklah perlu menunggu eksekusi 

Pengadilan Negeri namun dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang 

bersangkutan. Putusan Arbitrase selayaknya diterima oleh kedua pihak yang 

menyerahkan penyelesaian sengketa kepada para arbiter yang mereka sendiri 

tunjuk dan percayai akan memberikan putusan yang adil atas permasalahan 

dalam perjanjian yang mereka sendiri setujui untuk bekerja sama.  

Di kalangan dunia usaha dagang, mereka umumnya lebih 

mendayagunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dan 

dagang yang terjadi di antara mereka, seperti sengketa antara PT. Istana 

                                                           
9 Frans Hendra Winarta, op.cit., h. 4. 

 
10 Alternate Description,” <http://www.thedigilib.com/doc/269280-tinjauan-yuridis-

terhadap-penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-badan-arbitrase-nasional-
indonesia#.UbLyi9hVPIU>, diakses  tanggal 6 Juni 2013. 
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Noodle House dengan PT. Plaza Indonesia Reality yang telah diputus oleh 

BANI pada putusan No.:296/II/ARB-BANI/2009. Dalam putusan tersebut 

dinyatakan perbuatan PT. Plaza Indonesia Reality yang dilakukan oleh rekan 

kerjanya adalah perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya lebih lanjut 

dalam sebuah skripsi dengan tema : “ PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN  

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”.  

 

2. Perumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase melalui 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia ? 

b. Apakah hambatan-hambatan dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia ? 

 

3. Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

jelaslah bahwa masalah yang di bahas sangat kompleks dan luas, maka Penulis 

ingin memberikan gambaran mengenai prosedur untuk melakukan eksekusi 

terhadap putusan arbitrase dan hambatan-hambatan dalam melakukan eksekusi 

putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini 

juga bertujuan untuk : 
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1) Mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase melalui 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 

2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan eksekusi putusan 

arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 

b. Manfaat Penulisan 

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Teoritis atau akademis 

a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa 

fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, 

sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang 

membacanya. 

b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin 

mengetahui lebih banyak mengenai prosedur melakukan eksekusi 

putusan arbitrase dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan  

eksekusi putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI). 

2) Kegunaan praktisi 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan 

kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan 

dengan tugasnya dalam hal arbitrase. 

 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa titik tolak aturan 

keberadaan arbitrase adalah ketentuan Pasal 377 HIR atau 705 RBG. 

Namun dalam HIR maupun RBG tidak langsung membuat aturan lebih 

lanjut tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan aturan tentang arbitrase, 

Pasal 377 HIR atau 705 RBG langsung menunjuk ketentuan Pasal-Pasal 

arbitrase yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (Reglement 

op de Burgerlijke Rechtsvordering, (Rv), S1847-52 jo. 1849-63). Hal ini 
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dapat dilihat dalam kalimat: wajib menuruti peraturan pengadilan perkara 

yang berlaku bagi bangsa Eropa.11 

Bertitik tolak dari sejarah politik hukum yang digariskan dalam Pasal 

75 Regering Reglement (RR) dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 131 

Indische Staatsregeling (IS), di zaman pemerintahan Belanda dikenal 

pembagian tiga kelompok penduduk dengan system hukum dan lingkungan 

peradilan yang bersifat “pluralistik”. Bagi golongan penduduk bumiputra, 

hukum materil yang diberlaku di bidang hukum perdata pada dasarnya 

diterapkan dalam hukum adat. Peradilannya tunduk pada pengadilan 

landraad sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan hokum acara yang 

dipergunakan adalah HIR untuk daerah pulau Jawa-Madura dan RBG untuk 

daerah tanah seberang.12 

Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata 

materil yang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 

sedangkan hukum acara perdatanya adalah Rv. Dalam buku ketiga Rv  

tentang pelbagai macam Cara berperkara, pada Bab I diatur ketentuan 

mengenai putusan wasit (arbitrase) yang diatur dalam Pasal 615 sampai 

dengan Pasal 651 Rv. Pasal-Pasal inilah yang wajib diterapkan sebagai 

landasan hukum umum tentang arbitrase pada saat itu. Dengan demikian, 

keberadaan hukum acara mengenai arbitrase dalam Rv adalah “wajib” 

apabila para pihak hendak menyelesaikan sengketa mereka melalui 

arbitrase.13 Dalam Rv, terdapat pedoman aturan umum arbitrase yang 

meliputi lima bagian pokok. 

                                                           
11 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia & Internasional, Jakarta,  2011, h. 4.  
 
12 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia & Internasional, Jakarta,  2011, h. 4; dikutip dari Suyud Margono, ADR & Arbitrase 
Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 112. 

 
13 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia & Internasional, Jakarta,  2011, h. 4; dikutip dari Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau 
dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the 
Settlement of Investment disputes, UNCITRAL Arbitration Rules, edisi kedua, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2001, h. 2. 
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1) Bagian pertama (615-623 Rv): Persetujuan arbitrase dan pengangkatan 

arbiter. 

2) Bagian kedua (624-630 Rv): Pemeriksaan di muka badan arbitrase. 

3) Bagian ketiga (631-640 Rv): Putusan arbitrase. 

4) Bagian keempat (641-647 Rv): Upaya-upaya terhadap putusan 

arbitrase. 

5) Bagian kelima (647-651 Rv): Berakhirnya acara-acara arbitrase.14 

Perkembangan arbitrase di Indonesia dimulai sejak tahun 1977 

dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas 

prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Paling tidak terdapat lima 

faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan 

alternatif penyelesaian sengketa (APS) Alternative Dispute Resolution 

(ADR) yang meliputi sebagai berikut: 

1) Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal di 

Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan system 

penyelesaian sengketa yang efisien merupakan faktor penting bagi 

pelaku ekonomi yang menanamkan modalnya di Indonesia. Alternative 

Dispute Resolution (ADR) yang didasarkan pada prinsip kemandirian 

dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

2) Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih 

mampu memenuhi rasa keadilan. 

3) Meningkatkan 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. 

                                                           
14  Frans Hendra Winarta, op.cit., h. 5. 
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5) Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan. 

Kehadiran lembaga-lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) dan 

tribunals (kuasi pengadilan) apabila sifatnya pilihan, maka akan terjadi 

proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat.15 

Setelah lama adanya pembahasan mengenai perubahan mengenai 

pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat diterima, baik secara nasional dan 

internasional serta perlunya pelembagaan alternatif penyelesaian sengketa, 

maka melalui perangkat perundang-undangan pada tanggal 12 Agustus 1999 

pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.16 

 

b. Kerangka Konseptual 

        Sesuai judul yang diajukan, penulis akan memberikan istilah-istilah 

yang terkait di salamnya, antara lain : 

1)  Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara 

dua pihak atau lebih yang berselisih17 

2) Onrechtsmatige daad (perbuatan melawan hukum) adalah tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugiannya 

itu, mengganti kerugian tersebut.18 

3) Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

pengadilan.19  

                                                           
15 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia & Internasional, Jakarta,  2011, h. 6; dikutip dari Mas Ahmad Santoda, Pelembagaan 
ADR di Indonesia, Makalah untuk menanggapi Laporan Diagnostic Assesment of Legal 
Development in Indonesia di bidang ADR, Jakarta, September 1997, h. 2, sebagaimana dikutip 
oleh Suyud Margono, ibid., h. 19. 

 
16 Frans Hendra Winarta, op.cit., h. 7. 

 
17  Sudarsono,  Kamus Hukum, Cetakan V, 2007, h. 433. 
  
18  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan  

XXXIV (edisi revisi), 2004, h. 346. 
 

19  Jimmy Joses Sembiring, op.cit, h. 9. 
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4) Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar 

pengadilan20 

5) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.21 

6) 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 suatu 

hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.22 

7) 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.23 

8) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 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.24 

9) Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peratutan-peraturan 

negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-

sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.25 

 

6. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yang bersifat 

yuridis normative yaitu cara pengumpulan data yang bahan utamanya 

berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para ahli, 

                                                           
20  Ibid. 

 
21  Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, op.cit, Pasal 1 angka 1. 

 
22  Ibid, Pasal 1 angka 8. 
 
23  Ibid, Pasal 1 angka 7. 

 
24 Ibid, Pasal 1 angka 10. 

 
25 Sudarsono,  op.cit., h. 527. 
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makalah-makalah dan hasil penelitian yang dilakukan terdahulu yang 

berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 

Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, koran, 

majalah yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang 

dibahas yang dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan 

sampai situs internet. Mengenai sumber data yang digunakan dalam 

penulisan skripsi adalah: 

1) Bahan Hukum Primer. 

Adapun bahan-bahan hukum primer, yaitu: Undang-undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dan Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi adalah:. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder: Buku-buku kepustakaan, jurnal 

hukum, majalah hukum, pendapat pakar hukum dan sumber internet 

yang berhubungan dengan topik yang dikaji dengan masalah dalam 

skripsi ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum Tersier: Kamus hukum atau ensiklopedia yang 

berkaitan dengan bidang hukum. 

b. Teknik Analisis data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu 

sekedar memberi informasi dan tidak untuk menghasilkan teori dalam 

mengenai data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan 

berpedoman pada sumber tertulis yang dapat dari perpustakaan. 

c. Teknik penulisan 

Penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. 
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7. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika 

penulisan tersebut adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penulis akan memasukan latar belakang yang nantinya akan 

di bahas dalam skripsi ini. Selanjutnya dimuat mengenai 

perumusan masalah skripsi tersebut, ruang lingkup 

penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan 

kerangka konseptual. 

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ALTERNATIF 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum 

mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(membandingkan antara Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, 

dan Arbitrase). 

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BADAN 

ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum 

mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan 

menganalisa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

Perkara No.:296/II/ARB-BANI/2009. 

BAB IV ANALISA PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN 

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 

TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi ini, penulis 

akan membahas pokok dari permasalahan, yaitu mengenai 

bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Badan 
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Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan apa hambatan-

hambatan dalam melakukan eksekusi putusan Badan 

Arbitrase nasional Indonesia (BANI). 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan 

dan saran mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang 

apa yang telah dibahas dalam skripsi ini.  
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