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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada umumnya orang berpendapat bahwa Perseroan Terbatas atau PT

adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu

perusahaan dengan modal Perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham,

dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu

saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama

bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan

perseroan itu sendiri (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada

modal yang mereka setorkan).1 Berdasarkan hal itu, muncul suatu permasalahan

terkait dengan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dalam praktek bisnis

di Indonesia, di mana munculnya pemegang saham yang dicalonkan atau

dipercayakan oleh pemegang saham lainnya untuk bertindak atas kepentingan

pemegang saham yang memberikan kepercayaan tersebut. Pemegang saham yang

dicalonkan atau dipercayakan ini disebut sebagai pemegang saham pinjam nama

atau nominee.

Dalam praktek istilah trustee sering juga disebut dengan istilah

“Nominee.”2 Pranata Trustee itu sendiri tidak berasal dari sistem hukum

Indonesia, bahkan Pranata Trustee tidak berasal dari sistem hukum Civil Law,

tetapi berasal dari sistem hukum Common Law.3 Istilah trustee berasal dari kata

“trust” yang berarti percaya. Sehingga dengan istilah trustee dalam hukum yang

dimaksudkan adalah seseorang dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk

kepentingan seorang lain, atau untuk kepentingan pihak ketiga seolah-olah dia

1 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1, Cetakan.

VI (edisi revisi), PT PRADNYA PARAMITA, Jakarta, 1975, h. 91.
2 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek: Buku Keempat, PT Citra Aditya

Bakti , Bandung, 1997, h. 106.
3 Ibid., h. 105.

UPN "VETERAN" JAKARTA



2

berbuat untuk dirinya sendiri. Karena itu dalam praktek, istilah trustee sering juga

disebut “Nominee.”4

Sebenarnya praktek trustee atau nominee telah sering dipraktekkan di

Indonesia dewasa ini. Misalnya di zaman penjajahan tempo hari, ada peraturan

yang melarang pengasingan tanah-tanah Indonesia (Bumiputera) kepada golongan

asing (Eropa dan Timur Asing), yang terkenal dengan sebutan Vervreemding

Verbod. Karena peraturan tersebut, pihak golongan asing tidak membeli tanah-

tanah Indonesia, maka pihak golongan asing tersebut menyuruh orang-orang

Bumiputera, biasanya pembantu atau tukang kebunnya untuk membelinya untuk

kepentingan orang asing dengan biaya dari golongan asing tersebut. Singkatnya,

orang-orang Indonesia yang menurut istilah hukumnya disebut sebagai Trustee

atau Nominee.5

Majunya perdagangan dunia saat ini semakin hari berkembang semakin

pesat dan cepat. Di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi

lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun

pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang

melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan

paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat

dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua

pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha

yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk

penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan” dan memberikan rasa

“aman” dan keadilan bagi para pihak.6

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses

penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan,

kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama

(kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang

4 Ibid., h. 106.
5 Ibid., h. 107.
6 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2000, h. 1.
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bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama,

cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan

biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak

yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan

kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para

pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan

administratif, serta menyelesaikan masalah secara kompherenshif dalam

kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar

badan-badan pengadilan, umumnya dilakukan terbatas pada perkara-perkara

keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana

tetap harus diselesaikan melalui badan-badan pengadilan berhubung menyangkut

kepentingan umum atau bukan kepentingan privat.7 Salah satu yang cukup

populer dan banyak diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa

melalui arbitrase.8

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak diminati karena memiliki

kelebihan. Salah satu kelebihan arbitrase adalah putusan arbitrase mengikat para

pihak (final and binding), yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap

putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding kasasi atau

peninjauan kembali. Hal ini menghindarkan sengketa tersebut agar tidak semakin

berkepanjangan.

Namun demikian, di dalam Undang-Undang arbitrase itu sendiri juga

mengatur untuk memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian

sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan

putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Pembatalan putusan

arbitrase tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

7 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan II, PT

CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2013, h. 5.
8 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., h. 2.
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Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (selanjutnya disebut UU

No. 30 Tahun 1999), yaitu terdapat di dalam Pasal 70.

Badan peradilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase nasional

terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 564/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel yang

amar putusannya yaitu Membatalkan Putusan BANI Nomor 378/I/ARB-

BANI/2011. Sedangkan, di dalam Putusan Mahkamah Agung yang amar

putusannya Menguatkan kembali Putusan BANI Nomor 378/I/ARB-BANI/2011

tertanggal 20 September 2011.

Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999

menyatakan bahwa:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang
sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang
disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila
pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti,
maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi
hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan ke

Pengadilan Negeri, artinya Pengadilan Negeri berwenang apakah unsur-unsur

yang terdapat di dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak.

Pemberian hak bagi Pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase

dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur tindakan-tindakan

pemalsuan, dokumen yang disembunyikan ataupun adanya tipu muslihat

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada

dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan

suatu upaya hukum banding seperti dalam penyelesaian melalui pengadilan. Oleh

karena itu, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan

arbitrase. Hanya sekedar tidak puas saja atau merasa dirugikan dari putusan Badan

Arbitrase Nasional Indonesia untuk selanjutnya disebut “BANI” dari salah satu

pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan

Negeri. Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrse yang

bersifat final and binding.

Tidak dapat dipungkiri, ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan

mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat mengakibatkan ketidakpastian

hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kalaupun dimungkinkan melakukan
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upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka perlu adanya suatu

ketentuan yang pasti serta keseragaman mengenai pembatalan putusan arbitrase,

agar dapat mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah

dikemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

NASIONAL TERHADAP PERUSAHAAN NOMINEE (STUDI KASUS

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 293 K/PDT.SUS/2012).”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa?

b. Apakah Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional yaitu Putusan

Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis kemukakan tersebut diatas,

Penulis ingin memberikan gambaran uraian mengenai Prosedural Pembatalan

Putusan Arbitrase Nasional dan Menganalisa Mengenai Pembatalan Putusan

Arbitrase Nasional yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012.

I.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase

Nasional dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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2) Untuk menganalisa mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang saya harapkan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian

ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

a) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam

perkembangan    ilmu pengetahuan.

b) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis

berikutnya, di samping itu dapat digunakan sebagai pedoman

penelitian yang lain.

c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap

ilmu hukum khususnya mengenai arbitrase dan nominee. Juga

diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan

dengan penelitian ini.

2) Manfaat Praktisi

a) Bagi masyarakat umum khususnya untuk investor baik investor

asing atau investor lokal diharapkan bisa mendapatkan informasi

dan gambaran lebih jelas mengenai kedudukan nominee dalam

Perseroan Terbatas khususnya berkaiatan dengan kepastian hukum

yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

para praktisi hukum dan pencari keadilan dalam rangka kepastian

hukum di bidang arbitrase, khususnya dalam hal pembatalan

putusan arbitrase.

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi mahasiswa, dosen, praktisi dan pembaca lain yang

tertarik maupun berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan

di bidang hukum.
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I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam menjawab perumusan masalah yang ada kerangka Terori yang

digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah

menggunakan kerangka Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan

Teori Penyelesaian Sengketa. Teori Kepastian Hukum Menurut Utrecht

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.9

Selanjutnya, Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan

adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang

dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta

hukum mampu sebagai saran pengintegrasian kepentingan sosial.

Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan

penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan,

kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat

yang sangat fundamental. Sedangkan harapan hukum yang adil hanya

dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas

pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat

hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka

hukum positif harus merupakan relisasi dan prinsip-prinsip keadilan yang

merupakan dasar tuntutan atau manusia untuk dipenuhi.10

Sedangkan, Teori keadilan banyak para ahli mencoba memberikan

pendapat tentang kata “adil’ atau Teori Keadilan. Salah satunya adalah

menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih

dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding,

9 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999, h. 23.
10 Sajipto Raaharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 127.
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yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan

berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang

semestinya.11 Sedangkan, John Rawls berpendapat perlu ada

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang

disebut dengan keadilan. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi

dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah

diperlukan hukum sebagai wasitnya.12

Teori Penyelesaian Sengketa merupakan teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau

pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya

sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri

sengketa tersebut. Teori penyelesaian sengketa dikembangkan dan

dikemukakan oleh Ralf Dahrendrof, Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin,

Simon Fisher, Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. Ruang lingkup teori

penyelesaian sengketa, meliputi:

1) Jenis-jenis sengketa.

2) Faktor penyebab timbulnya sengketa; dan

3) Strategi di dalam penyelesaian sengketa.

Kategori sengketa adalah penggolongan jenis-jenis yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat, seperti sengketa tanah, sengketa Pilkada,

sengketa saham, sengketa perkawinan, dan lain-lainnya. Faktor penyebab

timbulnya sengketa adalah sebagai upaya mengungkapkan hal-hal yang

menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi lantaran terjadinya

sengketa. Strategi di dalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk

mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di

11 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana

Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Umum Jakarta, 2004, h. 156.
12 Ibid., h. 161.
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antara para pihak, seperti dengan mediasi, rekonsiliasi, negoisasi dan

lain-lainnya.13

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi-definisi atau pengertian-

pengertian yang merupakan konsep untuk membatasi ruang lingkup

dalam pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Kerangka konseptual yang

akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1) Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.14

2) Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut perdata maupun

pidana.15

3) Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa melaui arbitrase.16

4) Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian

sengketa melalui arbitrase.17

5) Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat

para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase

tersendiri dibuat para pihak setelah timbul sengketa.18

6) Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak suatu

cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

yang bersengketa.19

13 H.Salim.HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 2.
14 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU

Nomor 30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3872 Pasal 1 angka (1).
15 Ibid., Pasal 1 angka (2).
16 Ibid., Pasal 1 angka (5).
17 Ibid., Pasal 1 angka (6).
18 Ibid., Pasal 1 angka (3).
19 Ibid., Pasal 1 angka (7).
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7) 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.20

8) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat tinggal termohon.21

9) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja

serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba.22

10) Nominee adalah orang yang dicalonkan (diunggulkan).23

I.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum proses untuk menemukan aturan-aturan atau ketentuan-

ketentuan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab masalah

hukum yang dihadapi. Dalam hal ini Penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode

Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

dari bahan pustaka atau data sekunder yang akan dikumpulkan serta

dianalisis dan diteliti.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat

dilakukan dengan Pendekatan Teoritis (hukum materil) dan Pendekatan

Kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

20 Ibid., Pasal 1 angka (8).
21 Ibid., Pasal 1 angka (4).
22 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaaan,

LN No.7 Tahun 1982, TLN Nomor 3214, Pasal 1 butir (b).
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga, BALAI

PUSTAKA, Jakarta, 2002.
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c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer,

bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Adapun

sumber-sumber data diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan

Perundang-Undangan secara Hirerarki dan Putusan-Putusan

Pengadilan antara lain sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Pembatalan

Putusan Arbitrase Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai

Pembatalan Putusan Arbitrase Kasasi Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012.

2) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang dapat

membantu menganalisis dari bahan buku primer, yang terdiri dari atas

buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, hasil penelitian pakar.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan buku yang berbentuk kamus hukum

serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknis Analisis Data

Teknis Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan

dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah

dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan

cara Analisis Kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum

digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara

rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam uraian bab I ini terdiri dari uraian Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat
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Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN NOMINEE

Dalam bab II ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang

Arbitrase dan Nominee. Tinjauan Umum Arbitrase yang terdiri dari Sejarah

Arbitrase, Pengertian Arbitrase, Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase, Jenis

Arbitrase, Sumber Hukum Arbitrase, Perjanjian Arbitrase, Jenis Putusan

Arbitrase, Isi Putusan Arbitrase. Sedangkan Tinjauan Umum Nominee

terdiri dari Pengertian Nominee, Trustee Agreement Sebagai Upaya

Penyelundupan Hukum, Dokumen atau Isi Bentuk Perjanjian Untuk Suatu

Nominee.

BAB III ANALISA KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam bab III ini berisi tentang Kronologis Kasus dan Analisa Kasus.

BAB IV PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

Dalam bab IV ini akan Membahas Mengenai Prosedur Pembatalan Putusan

Arbitrase Nasional dan Menganlisa Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase

Nasional yaitu Putusan Mahkamah Agung 293 K/Pdt.Sus/2012 Apakah

Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini akan menguraikan inti yang dibahas dalam pembahasan

skripsi ini yang berupa Kesimpulan dan Saran dari penulis.
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