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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

       Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa ditujukan untuk mengatur penyelesaian 

sengketa di luar Pengadilan, serta memberikan kesempatan para pihak yang 

bersengketa untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah secara 

damai yang dilakukan para pihak yang berselisih atau bersengketa 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sesuai kehendak mereka dan 

dapat menghasikan kesepakatan di antara para pihak sesuai kepentingan 

mereka. 

       Kesepakatan para pihak dalam hal ini sesuai rumusan Undang-Undang 

tersebut di atas yang lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase, mulai dari prosedur, proses, jenis-jenis, kelembagaan, maupun 

putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Ketentuan mengenai 

alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase hanya diatur dalam Pasal 6 

yang tidak memberikan banyak arti bagi alternatif penyelesaian sengketa itu 

sendiri.1 

                                                           

1
 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2005, h. 1. 
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       Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa hanya mengatur penyelesaian sengketa dalam 

lingkup perdagangan yang dalam hal ini penyelesaian sengketanya 

sepenuhnya merupakan kewenangan para pihak itu sendiri. Sedangkan 

bidang lain sudah diatur masing-masing secara khusus misalnya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana 

dalam salah satu pasalnya sudah ada yang mengatur tentang penyelesaian 

sengketa masalah perlindungan konsumen melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 

Badan Penyelesaian Pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan diluar 

pengadilan. 

       Lembaga penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan 

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang didasarkan 

pada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian 

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada adanya 

suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa. Adanya suatu perjanjian tertulis oleh para pihak sehingga 

membuat penyelesaian sengketa tersebut bersifat sukarela dan tidak dapat 

dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Akan tetapi, sebagai 

salah satu bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah dibuat para pihak harus 

ditaati oleh para pihak yang bersangkutan. 

       Secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat 

digolongkan ke dalam : 

       Berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses 

Penyalesaian Sengketa Alternatif tersebut : 

a. Mediasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif di mana 

pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses 

penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau 

berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk 

memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator 
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hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang 

bersengketa.2 

b. Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang 

melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang 

diikutsertakan utuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang 

secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator 

dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh 

karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya 

mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, 

bagaimana cara penyelesaian yang baik, apa keuntungan dan kerugian 

bagi para pihak, serta akibat hukumnya.  

c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif 

yang melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim 

swsata, yang disebut dengan arbiter. Disini seorang arbiter berperan 

sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim. Ia, dalam hal arbiter 

tunggal, maupun majelis arbitrase berkewajiban untuk memutuskan 

sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa 

memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai diantara para pihak 

yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihaknya. 

Arbiter harus indepeden dalam segala hal.3 

       Lembaga arbitrase mempunyai keuntungan dibandingkan penyelesaian 

melalui lembaga lain. Beberapa keuntungan yang pasti bagi para pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu sengketa bila menyelesaikannya melalui 

arbitrase. Keuntungan yang jelas ialah sebagai berikut : 

                                                           

2
 Gunawan Widjaja, Op.Cit., h. 2. 

3
 Ibid., h. 3-4. 
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       Arbiter harus dipilih secara seksama dan memiliki pengetahuan khusus 

berkaitan dengan sengketanya. Ia harus mampu membuat suasana proses 

arbitrase bersih, jujur dan bebas dari argumentasi forensik.4 

       Selain itu penyelesaian melalui arbitrase juga mempunyai kelebihan 

lain yaitu : 

1) Dapat memilih sendiri arbiter (pihak yang ditunjuk untuk 

menyelesaikan sengketa) yang akan menyelesaikan sengketa tersebut  

2) Biaya ringan  

3) Prosedur tidak berbelit-belit dan keputusan yang dapat dicapai lebih 

cepat 

4) Para pihak dapat memilih sendiri proses hukum yang akan digunakan 

5) Putusan arbitrase mengikat para pihak. 

       Pada tahun 1977 di Indonesia didirikan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (selanjutnya disebut BANI) yang merupakan badan penyelesaian 

sengketa masalah-masalah perdagangan, industri dan keuangan. 

       Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pada akhirnya akan 

menghasikan putusan dan selanjutnya para pihak akan melaksanakan sesuai 

dengan putusan tersebut. Apabila dalam putusan tersebut tidak sesuai 

dengan kehendak para pihak dan terdapat kesalahan dalam putusan tersebut 

maka para pihak dapat melakukan pembatalan. Pembatalan putusan harus 

didasarkan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. 

       Pembatalan putusan ini didasarkan adanya putusan yang bersangkutan 

dengan suatu kasus arbitrase yang di putus oleh BANI (Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia) yang membuat salah satu pihak melakukan pembatalan 

putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut. Salah satu contoh 

Putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 yang mengenai kasus 

                                                           

4
 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Cetakan  

II, PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2011, h. 63. 
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antara PT MANUNGGAL ENGINEERING dengan PT TERAPAN NILAI 

OSILASI INDONESIA yang pada putusannya salah satu pihak kalah. 

Dalam putusan tersebut pihak yang kalah mengkaji ulang putusan tersebut 

dan ternyata menurut pihak yang kalah terdapat banyak kekurangan dalam 

putusan tersebut sehingga pihak yang kalah melakukan pembatalan atas 

Putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tersebut. Pada kasus 

arbitrase ini perlu dianalisis karena putusan terdapat hal-hal yang belum 

pernah dipelajari penulis, sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan 

analisis terhadapnya. 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dalam 

judul: “ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE 

NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan BANI No.356 /VI/ARB-

BANI/2010 Tanggal 30 Juni 2010)”. 

2. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

ditarik antara lain: 

a. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan 

perlindungan hukum pada kasus putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-

BANI/2010 ? 

b. Apakah alasan hakim menolak pembatalan putusan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) ? 

 

3. Ruang Lingkup Penulisan 

       Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut diatas, 

Penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, proses penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase, perjanjian arbitrase, putusan arbitrase oleh badan 

Arbitrase Nasional Indonesia, pembatalan putusan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia. 
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4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu: 

a. Tujuan penulisan 

1) Untuk mengetahui perlindungan hukum dari Undang-Undang 

Nomer 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa pada kasus Putusan BANI Nomor 

356/VI/ARB-BANI/2010. 

2) Untuk mengetahui alasan hakim menolak pembatalan Putusan 

BANI. 

b. Manfaat penulisan 

1) Manfaat teoritis: 

a) Mengetahui dengan seksama tentang kelebihan dan kelemahan 

ketentuan hukum yang mengatur tentang pembatalan putusan 

arbitrase. 

b) Mengetahui dengan seksama kelebihan dan kekurangan tentang 

pembatalan putusan badan arbitrase nasional Indonesia. 

c) Mengetahui dengan seksama hasil analisis dari alasan hakim 

menolak pembatalan putusan badan arbitrase nasional 

Indonesia. 

2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni untuk memberikan 

suatu analisis atas terjadinya suatu penyelesaian sengketa melalui 

melalui arbitrase yang diwakili oleh Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia yang dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan 

sehingga para pihak yang dirugikan dapat melakukan pembatalan 

atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 

5. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

a. Kerangka Teoritis 

       Teori adalah kumpulan pendapat sarjana (para ahli) yang sudah 

disempurnakan dan bersifat umum. Kerangka teori merupakan acuan 
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yang digunakan oleh penulis untuk menuliskan teori-teori yang 

diperlukan dalam memecahkan masalah. 

Teori Keadilan Adam Smith : 

1) Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya 

punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut 

kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara sat 

orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. 

2) Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan 

komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya 

konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu 

bahwa demi menegakkan keadilan komutatif Negara harus 

besikap netral dan memerlukan semua pihak secara sama tanpa 

terkecuali. 

3) Adam Smith menolak keadilan distributive sebagai salah satu 

jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut 

keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh 

dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus 

diperlukan sesuai dengan haknya.5 

       Di dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa upaya 

penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan 

Negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.6 Hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan umum bahwa penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan di luar pengadilan dengan melalui mediasi, konsiliasi 

atau melalui arbitrase. Melalui ketiganya para pihak dapat memilih 

sendiri pihak ketiga yang akan membantu menyelesaian sengketa 

                                                           

    
5
 Hadi Siti, http://hadasiti.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-menurut-para-

ahli.html?m=1–Keadilan Menurut Para Ahli, 11 November 2012. 

6
 Indonesia, Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58. 
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mereka walaupun dalam hal ini masing-masing mempunyai peran dan 

tugas masing-masing dalam membantu menyelesaikan sengketa. 

       Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa : 

 “ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar 
peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." 

 Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut : 

1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian; 

2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis; 

3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk 

menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan 

umum.7 Hal tersebut menjelaskan penyelesaian sengketa alternatif 

secara arbitrase yang dalam prosesnya memerlukan adanya suatu 

perjanjian oleh para pihak, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis 

dan terdapat putusan di dalamnya oleh seorang arbiter yang 

putusanya final dan mengikat bagi para pihak. 

       Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Pembatalan Putusan Arbitrase8, 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; 

                                                           

7  Gunawan Widjaja, op.cit., h. 97-98. 
8
 Indonesia, Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Pasal 70. 
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b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 

menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau 

c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.9 

       Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 

permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis 

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

penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera 

Pengadilan Negeri.10 Pasal-pasal di atas menjelaskan tentang alasan 

suatu pihak dapat membatalkan putusan dari Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) melalui Pengadilan Negeri. 

b. Kerangka Konseptual 

       Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna 

mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang 

ada dalam skripsi ini. Maka penulis akan memberikan definisi dari kata-

kata yang secara umum sering dipergunakan dalam penyusunan skripsi 

ini. Diantaranya yaitu : 

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.11 

2) Konsultasi dari rumusan yang diberikan dalam Black’s Law 

Dictionary tersebut dapat kita ketahui, bahwa pada prinsipnya 

konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara 

                                                           

9 Ibid., penjelasan Pasal 70. 
10 Ibid., penjelasan Pasal 71. 
11

 Ibid., penjelasan Pasal 10. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



10 

 

 

 

suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain 

yang merupakan pihak konsultasi, yang memberikan pendapatnya 

kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan 

klien tersebut.12                            

3) Negosiasi adalah suatu pranata alternatif penyelesaian sengketa 

yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara 

formal. Tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk 

melakukan pertemuan secara langsung pada saat negosiasi 

dilakukan, pun negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para 

pihak sendiri.13 

4) Mediasi adalah suatu proses kegiatan sebagaimana kelanjutan dari 

gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan 

pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.14  

5) Konsiliasi adalah penyelesaian kepentingan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara 

serikat kerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah 

yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.15 

6) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.16 

7) Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata 

maupun hukum publik.17  

8) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual 

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat 

                                                           

12 Gunawan Widjaja, op.cit., h. 86. 
13 Ibid., h. 89. 
14 Ibid., h. 90. 
15 Indonesia, Undang-undang Nomer 2 Tahun 2004, Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Pasal 1 ayat 13. 
16 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 1. 
17 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 2. 
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para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase 

tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.18 

9) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukum-

nya meliputi tempat tinggal termohon.19 

10) Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase.20 

11) Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase.21 

12) 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.22 

13) 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.23 

6. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

       Pendekatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Pendekatan 

perundang-undangan adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya 

                                                           

18 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 3. 
19

 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 4. 
20 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 5. 
21 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 6. 
22 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 7. 

      23 Ibid., penjelasan Pasal 1 ayat 8. 
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setiap masalah dipecahkan dan diuji dengan peraturan perundang-

undangan. 

       Sedangkan pendekatan analisis adalah pendekatan yang digunakan 

oleh penulis dengan menganalisis pemecahan masalah tersebut dengan 

memperhatikan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian 

dicarikan jalan keluar (solusinya) 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis 

normatif yaitu suatu penelitian dimana menggunakan data sekunder. 

Untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.24 

b. Sumber Data 

       Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah: 

Data Sekunder 

       Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

       Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepres 

Nomor 34 Tahun 1981 Konvensi tentang Pengakuan dan 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 

                                                           

24Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Penerbit Universitas 
Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, h. 52. 
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2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

       Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau 

menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku 

teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta 

berbagai macam referensi yang berkaitan dengan pembatalan 

putusan arbitrase. 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

       Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang 

menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media 

internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta 

buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan 

mengenai pembatalan putusan arbitrase. 

c. Metode Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang 

diperoleh  dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga 

melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai 

objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan 

pejabat pemerintahan yang terkait dengan masalah. 

7. Sistematika Penulisan 

       Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu 

sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah 

tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun 

penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I          PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, 

maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN 

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE 

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai Tinjauan umum 

tentang definisi arbitrase, proses arbitrase, perjanjian dalam 

arbitrase, dasar hukum arbitrase, tinjauan umum tentang 

pengertian pembatalan arbitrase, tinjauan umum tentang 

proses pembatalan arbitrase. 

BAB III PEMBATALAN PUTUSAN BANI NOMOR 356/VI/ARB-

BANI/2010 OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA 

PUSAT DAN MAHKAMAH AGUNG  

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang proses 

terjadinya pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia dan alasan adanya penolakan pembatalan putusan 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung.  

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PADA KASUS 

PUTUSAN BANI  

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai analisis 

perlindungan hukum pada kasus Putusan BANI Nomor 

356/VI/ARB-BANI/2010 ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa,  serta menganalisis alasan hakim 

menolak pembatalan putusan BANI. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk 

menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab 

terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan 

saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

kepustakaan ilmiah. 
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