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KATA PENGANTAR 
Rasanya sangat sullt dilukiskan dengan kata-kata, 

pujl dan syukur kohadlirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan karunianya yang telah dlllmpahkan kepada saya sehing- 
ga saya dapat menyeleaaikan penulisan skripsi ini, yang 
merupakan aalah satu ayarat dalam menyeleaaikan atudl 
guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum U- 
nivorsitas Airlangga.

Uaal audah perjalanan saya aebagai mahasiawa S1 
pada Fakultas Hukum Unlveraitas Airlangga. Teramat banyak 
llmu dan pengetahuan yang telah aaya terima, saya cerna- 
kan dan pahami, Semuanya itu dapat saya peroleh tak lain 
dan tak bukan karena jasa-jaaa dan bantuan aorta dorongan 
dari segala pihak yang telah membantu menoapal sebaglan 
dari apa yang saya oita-oitakan* Oleh karenanya dalam ke- 
oempatan ini, dengan segala kerendahan hati, ingin aekali 
saya mengucapkan terimakasih dan raaa hormat yang aeda- 
lam-dalamnya kepada:
- Pembimbing sayaf Bapak Mootnlsnaeni, S.II,, M.S., yang 
yang dengan penuh keaabaran tolah membimbing saya da
lam penyelesaian skripsi Ini;

- Ketua merangkap anggota dosen penguji Bapak Djasadin 
Saragih, S.H., LL.M.; Sekretaris Penguji Ibu Naniek 
Endang Wrediningsih, S.H., dan anggota dosen penguji 
lainnya yaitu Bapak Mooh.Ianaeni, 3.H,, M.S. dan
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Xbu Sri Handajani, S.H,, yang telab menguji dan raembe- 
rlkan saran dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi 
ini;
Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Uni
versitas Airlangga;
Segenap staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga yang telah mendldik dan meningkatkan kemampu- 
an aorta pemahaman a ay a dalam bidang ilmu hulcumj 
Segenap staf tata uaaha Fakultas Hukum Universitas Air
langga yang telah banyak membantu selama saya menjadi 
mahasiswaj
SeXuruh rekan sejawat dl Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga khususnya Lestari, Pipin, Mita, Ningsih, 
Kristi, Iin, Titik, Samba dan maslh banyak Xagl yang 
tldak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mem
ber! dorongan semangat dan bahan-bahan referensi untuk 
menyeXesaikan skripsi ini;
Kedua orang tua saya, Papie dan Mamie R*Ismail Sasmita, 
kakak-kakakku Mas Hannan, Mbak Mieke, Anna, Vita Berta 
adikku Candra yang Juga teXah memberi semangat pada sa
ya untuk segera menyelesalkan skripsi ini;
Segenap plhak yang teXah membantu saya selama survey 
dl Jakarta yaitu Oapak Ketua, Qapak Panltera KepaXa: 
B&pak Jos Dumanauw, S.H. & Staf Fengadllan Negeri Ja
karta Pusatj Bapak Ketua, Bapak Panltera KepaXa: Bapak 
Suryad Kusumaadmadja, S.H. & Staf PengadlXan Negeri Ja-
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karta Selatanj Bapak KepaXa CSXS (Centro Strategic for 
International Studies), Mbak Rita Nanlohy Pohan & kelu- 
arga, Maa Kris 2c keluarga, Mbak Yama, segenap plhak 
yang tldak dapat disebutkan aatu persatu. 

hanya Allah SWT yang akan memberl balasan ataa aegala 
bantuan & jasa yang telah dlberlkan kepada saya.

Tiada gading nan tak retak* Karena itu bilaraana 
terdapat kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan, 
dengan besar hati akan saya terlma kritik dan saron-earan 
tersebut guna lebih menyempurnakan skripsi ini*

Penulls
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PENDAHULUAN

1* Permasalahan: Latar Belakang Dan Rumusannya
Dalam kontrak-kontrak dagang internaaional para 

pihak serlng kali mencantumkan klausula arbitrase dalam 
dokumen-dokumen kontrak mereka# Praktek memasukkan klau
sula arbitrase ini menjadi semakin berkembang* Pada deka- 
do teralchir ini badan arbitrase menjadi aering dipakai 
dalam menyelesaikan kasus-kasus dagang internasional, se- 
hingga banyak negara mendirikan badan-badan arbitrasenya. 
Hal ini semata-mata sebagai langkah persiapan bila timbul 
sengketa dengan pihak asing dikemudian hari.

Sejalan dengan hal diatas, pihak pengusaha asing 
sendiri memang lebih menyukai memakai lembaga arbitrase 
dalam hal terjadi persengketaan darlpada mengajukan per- 
karanya ke muka pengadilan suatu negara, Sebab pengusaha- 
pengusaha asing pada umumnya kurang mengenal sistim hukum 
dan juga kurang paham mengenai formalitas aoara berperka- 
ra di peradilan negara asing itu*

Dilihat dari segi pelaksanaan putusannyapun, pu- 
tusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase sudah dapat 
dilaksanakan di dalam yurisdiksi nasiorml dibandingkan 
dengan putuaan pengadilan auatu negara asing yang kadang- 
kadang kurang memberikan rasa kepuasan kepada salah satu 
atau kedua belah pihak disamping alasan-alasan lebih ce-
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pat, blaya yang relatif murah dan terhindar dari publika- 
si. Tegaonya rahasia dan nama balk peruaahaan tersebut 
tetap terjaga dan tidak akan terlalu mempengaruhi kredi- 
bilitaa pengusaha dalam mengadakan kontralc-kontrak dengan 
partner dagangnya dibeXakang hari.

Walaupun banyak keuntungan-keuntungan berperkara 
meXaXui arbitrase, khusus untuk arbitraae yang diaelesai- 
kan di luar negeri terdapat kesulitan-keaulitan. Keaulit- 
an timbul apabila diantara negara para pihak yang ber- 
sangkutan tidak terdapat perjanjian mengenai eksekusi pu- 
tusan arbitraae. Dengan demikian putusan arbitraae yang 
telah diperoleh di luar negeri tidak akan dapat dilakaa- 
nakan di negara pihak yang kalah. Jika hal demikian yang 
terjadi maka putuaan arbitrase itu tidak mempunyai arti 
aama sekali. Oleh karenanya perlu ada kerjasama perihal 
perjanjian mengenai eltsekuai putuaan arbitrase internaai- 
onal diantara negara-negara para pihak yang beraangkutan 
agar kesulitan-keaulitan tersebut diatas dapat tertanggu- 
langi.

Adanya perjanjian itu tentunya juga akan mengun- 
tungkan bagi negara Indoneaia aendiri yang hendak menca- 
pai tingkat ekonomi nasional yang tinggi dengan raenarik 
penanam modal aaing aebanyak-banyaknya. Dan aalah satu 
daya tariknya adalah kepercayaan mereka bahwa bila ter
jadi aengketa melalui arbitraae maka akan dapat dilaksa- 
nakan oleh pengadilan-pengadilan di Indoneaia.
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Setelah adanya Keputusan Presiden Hepublik Indone
sia Tanggal 5 Aguetus 1981* maka putusun-putusan arbitrase 
luar negeri dapat dijalankan melalui pengadilan-pengadilan 
di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 ini 
menentukan pengesahan "Convention on Th© Recoqnition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang telah ditan- 
datangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958# Konvensi 
ini borlaku untuk negara-negara yang telah menandatangani 
nya terlebih dahulu pada tanggal 7 Juni 1959# Republik In
donesia baru turut eerta pada konvensi ini dengan cara ac
cession ( menambahkan) mulai tanggal 5 Agustus 1981*

Berlakunya Keputusan Presiden ini sekaligus telah 
menghilangkan koragu-raguan mengenai pelaksanaan daripada 
putusan-putusan arbitrase yang telah diadakan di luar ne
geri itu* Itu berarti apabila terdapat klausula arbitrase 
dalam kontrak antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha 
luar negeri maka hasil putusan arbitrase yang diseleaai- 
kan di luar negeri itu mengikat bagi kedua belah pihak 
aorta dapat dilakoanakan di negara maning-maolng atas da- 
sar timbal balik (asas resiprositas, reciprocity)*^

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 memang te
lah meruberikan jaminan untuk dapat dilalcsanakannya putuo- 
an arbitrase luar negeri. Namun suatu jaminan itu baru di-

*Sudargo Gautama, Soal-soal Aktual Hukum Perdata 
Internasional* Alumni, Bandung, 1^1, h,2~23«
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anggap member! kepuasan bagi kedua belah pihak apabila 
memang sungguh-sungguh dilaksanakan didalam praktek-prak- 
tek peradilan.

Bertolak dari hal-hal diatas kiranya menarik seka- 
li untuk melakukan tinjauan kasus sengketa penyelesaian 
melalui arbitraae luar negeri sejak berlakunya Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yaitu antara P.T.Bakrie & 
Brothers v* Trading Corporation of Pakistan Limited dan 
antara P.T.Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare, Varna, 
Blvd. Chervenocrmeiski, bagaimana pendapat Mahkamah Agung 
terhadap kasus P.T.Nizwar serta hambatan-hambatan apa 
yang dihadapi didalam pelaksanaannya. Keadaan-keadaan ini 
perlu ditinjau demi lanoarnya pelaksanaan Keputusan Presi
den tersebut.

Beberapa permasalahan yang akan dikupas dl dalam 
skripsi Ini adalah:
a) apakah putusan arbitrase internasional dapat dilaksana- 

dalam praktek peradilan di Indonesia?
b) apakah layak upaya penllaian kembali terhadap putusan 

arbitrase internasional?
c) bagaimanakah akibat hukumnya apabila suatu negara me- 

nolak melakukan eksekusi?
2. Pen.lelasan Judul

Skripsi ini berJudul "Eksekusi Putusan Arbitrase 
Internasional di Indonesia Sejak Berlakunya Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 1981".

4
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Yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan 
daripada putusan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud de
ngan arbitrase, Frank Elkouri dan Edna Elkouri memberikan 
batasan arbitrase sebagai berikut :

Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen 
by parties who want a dispute determined by an impar
tial judge of their own mutual selection, whose deci
sion, based on the merits of the case, they agreed in 
advance as final and binding.

Yang artinya arbitrase adalah suatu cara kerja sederhana
dengan sukarela yang dipilih oleh para pihak yang mengi-
nginkan suatu putusan penyelesaian perselisihan oleh seo-
rang arbiter (wasit) atau suatu team arbiter atas pilihan
mereka bersama, dimana putusan arbiter tersebut didasar-
kan atas isi kasus itu, dan para pihak tersebut menyetu-
jui putusan yang diteriraanya sebagai hal yang final dan
mengikat#

Sejalan dengan ini perlu diperhatikan pula adanya 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 
Tanggal 5 Agustus 1981# Lembaran Negara Republik Indone
sia Tahun 1981 Nomor 40 yang telah mengesahkan konvensi 
tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar 
negeri (New York Convention 1958) dari PBB.

2Subekti, Arbitrage Perdagangan. cet.I, Binaoipta, 
Bandung, 1981, h# 1, dikutip dari Sidik Suraputra, Bebe
rapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan 
Internasional, Puaat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hu
kum Universitas Indonesia, 1977# h. 1, dikutip lagi dari 
Frank Elkouri dan Edna Elkouri, How Arbitration Works, 
Washington D.C., 1974*

5
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Keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 
ini menyebabkan Konvensi New York 195& dapat dijalankan 
di Indonesia sepanjang telah diucapkan dalam suatu negara 
yang Juga peserta konvensi PBB ini. Namun karena masih 
tordapat kesulitan-kesulitan didalam praktek maka perlu 
dilibat penerapan konvensi ini didalam praktek pengadilan 
agar pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut dapat berja- 
lan lancer.
3* Alasan Pemillhan Judul

Judul skripsi ini saya pilih karena saya ingin me- 
ninjau pelaksanaan Konvensi New York 1958 tentang Penga- 
kuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri yang 
diberlakukan di Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 
34 Tahun 1981 didalam praktek-praktek pengadilan di Indo
nesia. Selaln itu saya ingin pula membandingkan putusan- 
putusan arbitrase luar negeri yang telah dieksekusi mela
lui pengadilan-pengadilan di Indonesia. Kiranya hal dia- 
tas oukup mengena bila permasalahan tersebut saya angkat 
dalam skripsi ini.
4. Tujuim Penullsan

Tujuan utama ponulioan skripsi ini adalah untuk 
memenuhl persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sar- 
Jana Hukum bidang Hukum Perdata khusuanya dalam bidang 
Hukum Perdata Internasional di Fakultas Hukum Universitno 
Airlangga. Selain itu, dalam skripsi ini saya berkeingin- 
an untuk memperoleh inventarisasi data dan pemahaman yang
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lebih balk mengenai pelaksanaan putuaan arbitrase luar 
negeri di Indonesia sejak berlakunya Keputusan Presiden 
Nomor 34 Tahun 1981 disamping Juga ingin membantu meme- 
cahkan kesulitan-kesulitan agar pelaksanaan Keputusan 
Presiden tersebut dapat berjalan lancar tanpa adanya hara- 
batan-hambatan.
5# Metodologi 
a* Pendekatan masalah.

Pembahasan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan 
yuridis* artinya selain didasarkan pada peraturan per- 
undang-undangan yang berlaku, Juga dengan melihat pada 
putusan-putusan pengadilan. 

b. Sumber data.
Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku 
literatur, bahan-bahan perkullahan, peraturan perun- 
dang-undangan, serta tulisan-tulisan para ahll tentang 
arbitraae di eurat-surat kabar dan maJalah-maJalah hu
kum. Disamping itu data Juga dlperoleh dari putusan- 
putusan pengadilan dalam hal lnl putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, putusan Pe
ngadilan Tinggi Jakarta serta putuaan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 

c* Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam 

skripsi ini memakai dua oara, yaitui
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-Studi literatur, yaitu dengan cara membaca, mempela- 
jari dan menganalisa buku karangan yang ditulis oleh 
para ahli Juga tulisan-tulisan yang dimuat dalam su- 
rat-surat kabar maupun majalah yang borhubungan de
ngan pembahasan masalah.

-Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan putusan-pu- 
tusan pengadilan yang diputus sejak berlakunya Kepu
tusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981,

Semua data tersebut diaeleksi menurut kegunaannya 
untuk raendapatkan data yang tepat. Data yang terpilih 
dipakai untuk mengisi materi penulisan skripsi ini 
agar tujuan penulioan tercapai.

Analisis data,
Metode yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini 

adalah metode deskriptif analisis, yaitu memberikan 
gambaran tentang peraturan yang ada, membahas secara 
analisis terhadap data yang relevan dengan pokok pera- 
bahasan skripsi mengenai "Ekaekusi Putusan Arbitrase 
Internasional di Indonesia Sejak Berlakunya Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 1981", kemudian dikaji lagi 
untuk mendapatkan bahan yang tepat serta terperinci, 
sehingga dapat dihindari terjadinya kekaburan peraba- 
hasan masalah,
Pertanggungjawaban Slstematlka

Didalam penyusunan skripsi ini, saya membuat siste 
matika sebagai berikut:
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Bab I merupakan bab pendahuluan* Didalam bab ini 
saya uraikan latar belakang mengapa dalam kontrak-kon- 
trak dagang internasional Bering dipakai arbitrase se- 
bagai badan -yang akan menyelesaikan sengketa yang ter- 
jadl diantara mereka, kesulitan-keaulitan yang timbul 
apabila diantara negara para pihak yang bersangkutan 
belum terdapat perjanjian tentang eksekusi putusan ar
bitrase dan langkah yang ditempuh Presiden Republik 
Indonesia untuk mengatasl masalah ini serta permasa- 
lahan yang timbul dalam praktek sejak keluarnya Kepu
tusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Bab II saya isi dengan daaar hukum pelaksanaan pu
tusan arbitrase internasional dl Indonesia, selaln itu 
juga diadakan peninjauan terhadap kasus yang terjadl 
sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 
yaitu kasus sengketa arbitrase antara P.T.Nizwar v. 
Navigation Maritime Bulgare* Varna, Blvd. Chervenoer- 
meiski, Kasus ini menyebabkan tlmbulnya pendapat ter- 
sendiri dari Mahkamah Agung terhadap keluarnya Kepu
tusan Presiden tersebut*

Didalam Bab III saya isi juga dengan tinjauan ter
hadap kasus sengketa arbitrase antara P.T.Bakrle & 
Brothers v. Trading Corporation of Pakistan Limited. 
Kasus ini saya tlnjau karena seringnya pengadilan-pe- 
ngadilan dl Indonesia melakukan penilaian kembali se- 
luruhnya terhadap putusan arbitraae luar negeri* Juga

9
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dibahas tentang pengadilan mana sebenarnya yang berwe- 
nang mengijinkan pelaksanaan putusan arbitrase luar 
negeri di Indonesia#

Bab IV merupakan bab tersendiri yang khusus saya 
isi dengan alaaan-alasan yang dapat dipakai oleh suatu 
negara untuk menolak berlakunya suatu putusan arbitra
se luar negeri serta akibat bukum apa yang terjadi 
terhadap Indonesia kalau sampai soring menolak putusan 
arbitrase luar negeri tersebut.

Bab V merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Da
lam bab ini saya kemukakan kesimpulan yang berhasil 
saya tarik dari permasalahan yang saya uraikan dalam 
skripsi ini# disamping itu saya kemukakan pula bebera- 
pa saran penyelesaian*

10
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PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PRAKTEK PERADILAN
DI INDONESIA

BAB II

1• Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasio- 
nal di Indonesia

Menurut pasal 615 R.V.(Reglement op de Burgerlij- 
ke Rechtsvordering) dasar pertama untuk suatu arbitrase 
adalah persetujuan arbitrase, yaitu suatu persetujuan an- 
tara dua orang atau dua pihak yang terlibat dalam suatu 
sengketa untuk mengajukan sengketa kepada pemutusan se- 
orang arbiter atau suatu team arbiter.
Kemungkinan kedua adalah bahwa kedua pihak dalam suatu 
perjanjian atau kontrak mencantumkan dalam perjanjian a- 
tau kontrak itu suatu ketentuan (pasal) yang menyebutkan 
bahwa setiap perpelisihan yang mungkin timbul dari atau 
berhubungan dengan perjanjian atau kontrak itu akan dia- 
jukan kepada arbitrase untuk diputus* Ketentuan atau pa
sal dalam perjanjian atau kontrak tersebut dinamakan 
klausula arbitrase atau arbitration clause,
Dari persetujuan arbitrase dan klausuln arbitrase tcrse- 
but membawa akibat hulrum sebagai berikut:
a. bahwa persengketaan yang telah timbul atau yang akan 

timbul itu tidak akan diperiksa dan diputus oleh peng
adilan;

b, bahwa persengketaan itu akan diperiksa dan diputus o-
11
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leh seorang arbiter (wasit) atau suatu team arbiter
sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu
terselenggaranya arbitrase dan mentaati apa yang akan 

■xdiputuskannya*
Sedangkan hukum yang pertama-tama berlaku adalah 

hukum yang telah dipilih sendiri oleh para pihak, Otonomi 
atau kebebasan para pihak untuk mener.tukan aendiri hukun 
yar.g berlaku baginya adalah yang menentukan* Jadi dalam 
hal ini para pihak bebas untuk menentukan aendiri hukum 
mana yang akan berlaku untuk arbitrase dagang mereka. Bi
as anya dalam kontrak ditentukan hukum negara raana yang 
dipilih oleh mereka, miaalnya terdapat clausula pada ba- 
gian aklair dari suatu kontrak berbunyi sebagai berikut; 
"Hukum yang berlaku untuk perjanjian ini adalan hukum Je- 

pang". Jika hal ini yang terjadi maka apabila timbul 
sengketa arbitrase diantpra mereka hukum Jepanglah yang 
harus digunakan ole’a para arbiter* Dengan demikian para 
arbiter tidak dapat memakai hukum lain selain hukum yang 
diaepakati oleh para pihak yaitu hukum Jepang.
Bahwa pilihan hukum ini menentukan hukum yang harus ber
laku sebagai bukti terdapat dalam berbagai konvensi in
ternasional, yaitu konvensi yang mengatur soal kerjaaama 
perdagangan internasional, misalnya dalam UNCITRAL (Uni-

5Ibid., b.10.

i'; u T s t  1
Fv , L 'AN 

*'UNIVEAJi i . j  1 *'-CCAr 

S lj R rt. I *  r t  ̂A ___
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ted Nations Commission on International Trade Law) Arbi
tration Rules Pasal 33 ayat 1 tentang applicable law yang 
berbunyi sebagai berikut:

The Arbitral tribunal shall apply the law designated 
by the parties as applicable to the substance of the 
dispute. Failing such designation by the parties, the 
arbitral tribunal shall apply the law determined by 
the conflict of laws rules which it considers appli
cable.

llenurut ketentuan ini, hukum yang harus dipakai oleh Pa- 
nitya Arbitrase pertama-tama adalah hukum yang 
pilih oleh para pihak. Apabila tidak dipilih hukum ini 
oleh para pihak, maka Panitya Arbitrase akan memakai hu
kum yang ditentukan oleh kaidah-kaidah Kul:um Perdata In

ternasional.
Hancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasio

nal Indonesia baru yang telah disiaplcan atas prakarsa Ba
dan Pembinaan Hukum llasional juga menyebutlcan bahwa pada 
perjanjian internasional, hukum yang harus dipakai perta
ma-tama adalah yang dipilih oleh para pihak. Pasal 14 
Rancangan Undang-Uhdang Hukum Perdata Internasional Indo
nesia ini berbunyi sebagai berikut: 11 Hukum yang berlaku 
untak perj&njiar.-perjanjian adalah hukum yang telah dipi
lih oleh para pihak.

^Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, 
Alumni, Bandung, 1986, h.30._

^Sudargo Gautama, "Penerapan Hukum Dalam Arbitrase 
Dagang Internasional", Suara Pembaruan. 17 November 198Bf 
h. VI.
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Pada umumnya putusan-putusan pengadilan dari suatu 

negara tidak dapat dilaksanakan di negara lain* Putusan 
ini hanya berlaku untuk wilayah sendiri. Demikian pula 
didalam wilayah Republik Indonesia putusan-putusan asing 
tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 
436 RV. Pasal 436 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa pu
tusan-putusan yang diberikan oleb badan-badan peradilan 
luar negeri tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di In
donesia. Perkara-perkara aeperti itu dapat diajukan lagi 
dan diprtuskan didalam badan-badan peradilan di Indonesia* 
Jalan keluar satu-satunya adalah apabila Republik Indone
sia telah menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai 
eksekusi putusan-putusan peradilan dengan negara lain. 
Hingga kini Republik Indonesia belurn pernah menandatanga
ni satu perjanjianpun dengan negara lain mengenai ekseku
si putusan-putusan baik perdata maupun pidana. lang sudah 
menjadi realita dalam kerjasama antara negara ASEA.H hanya 
mengenai bantuan hukum (judicial cooperation), kerjasama 
berkenaan dengan cara melakukan pemanggilan dan penyampai- 
an dokumen-dokumen peradilan serta untuk mengajukan pem-

g
buktian dalam perkara-perkara perdata.

Ketsntuan yang tercantum dalam pasal 436 RV adalah 
berkenaan dengan putusan-putusan pengadilan hakim asing,

^Sudargo Gautama, "Pelaksanaan Keputusan Arbitrase 
Luar Negeri di Indonesia", Sinar Harapan. 13 September 
1984.
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sedangkan untuk putusan-putusan arbitrase yang diperoleh 
di luar negeri sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 
34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 yang menentukan pe- 
ngesahan "Convention on The Recoqnition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards” (Konvensi tentang Pengakuan 
dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Luar Negeri) 
maka putusan-putusan arbitrase luar negeri dapat dijalan
kan didalam wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya 
klausula arbitrase itu, maka pihak pedagang Indonesia 
menjadi terikat kepada pilihan arbitrase sebagai instansi 
yang akan memutuskan apabila tinbul suatu sengketa. Pu
tusan dari Dewan Arbitrase Luar Kegeri itu harus ditaati 
dan hal itu berarti bahwa putusan arbitrase ini ju^a akan 
dapat dilaksanakan didalam wilayah Republik Indonesia, 
atau dengan kata lain segala harta benda dari si pedagang 
Indonesia yang berada didalam wilayah Republik Indonesia 
kini akan menjadi obyek pula dari eksekusi dari putusan- 
putusan arbitrase yang telah diucapkan di luar negeri. 
Dengan demikian, maka pedagang-pedagang Indonesia harus 
lebih berhsti-hati dalam menandatangani perjanjian yang 
mengandung arbitrase dari luar negeri.

Untuk berlakunya Uew York Convention 1958 ini te
lah diberi kesempatan pula pada waktu menandatangani kon- 
vensi ini untuk dapat meniberikan pembatasan-pembatasan 
tertentu, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam artike1 
I ayat 3 dari Konvensi New York. Pembatasan ini diwujud-
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kan berupa suatu declaration yang disebut dengan azas 

resiprositas, artinya bahwa pengakuan dan pelaksanaan pu
tusan-putusan arbitrase ini hanya diberikan untuk putus- 
an-putuaan arbitrase yang telah dilakukan didalam wilayah 
dari lain negara peserta penandatangan konvensi ini juga* 

Jadi harus berda3ar*kan atas asas timbal balik*
2* Tin.jauan Atas Kasus P«T*Nizwar v* Navigation Maritime 

Bulcare* Varna, Blvd* Chervenoermeiski
Kasus P.T«"izwar merupakan salah satu ccntoU kasus 

sebelun berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 
yang sacara positif telah melak3anakan isi Konvensi Jene- 
wa 26 September 1927 tentang Pelaksanaan putusan-putusan 
arbitrase luar negeri.

Navigation Maritime Bulgare sebagai pemohon, mela- 
lui kuasanya mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dapat melaksanakan putusan arbitrase yang 
telah diucapkan oleh arbitrator di London yaitu putusan 
arbitrase Nomor 1950 Tanggal 12 Juli 1978* Permohonan 
pemohon tersebut ialah agar P.T.Hizwar selaku termohon 
segera dan sekaligus membayar kepada pemohon, uang US.$* 
72.576,39 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh 
enam 39/100 United States Dollars) ditambah dengan bunga- 
nya sebesar 7 4 sstahun terhitung sejak tanggal 1 Janu- 
ri 1975 sampai lunas dibayar ditambah dengan biaya arbi
trase sejumlah<£ ,250,-(dua ratus lima puluh poundstar- 
ling) dan lain-lain biaya pelaksanaan putusan ini#
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Termobon dalam surat jawabannya telah mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut :
-bahwa termohon heran diminta membayar US.$#72.576,39 
karena belum pernah menandatangani suatu perjanjian de
ngan pemohon.
-bahwa menurut termobon Staatsblad 1933 nomor 132 jo 133 
tidak berlaku di Republik Indonesia karena sesudah ke- 
merdekaan perjanjian- internasional yang dibuat Belanda 
dengan negara lain yang notabene juga berlaku untuk Ein- 
dia Eelanda dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

-bahwa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia tidak teri- 
kat lagi oleh perjanjian-perjanjiar yang dalam,zaman ko- 
lonial dibuat oleh Belanda dan yang dinyatakan juga ber
laku untuk Hindia Belanda. Termohon dalam hal ini juga 
membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 
y^itu Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing yang 
dinyatakan berlaku untuk Republik Indonesia.
Berdasarkan alasan-alasp.r diatas termohon memobcn agar 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak setidak-tidaknya 
menyatakan Lidak dapat ---zerima pernohonan pemohon.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbang- 
annya mengeiuukakan hs.l-hs.1 sebagai berikut:
-bahwa kalau termohon mer.dalilkan Staatsblad 1933 nomor 
131 jo 132 jo 133 tidak berlaku lagi di negara Republik 
Indonesia serta membandingkannya dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1968* yang menurut termohon berlaku di
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Republik Indonesia maka dapat dikemukakan disini, bahwa 
Undang-Undang Nomor > Tahun 1968 adalah mengatur tantang 
Penanaman Modal Asing Di Republik Indonesia dengan sega- 
la alcibatnya, sedangkan Staatsblad tahun 1933 nomor 131 
jo 132 jo 133 adalah mengatur tentang "Voorzieningen 
voor Indonesie teruitvoerlegging van in het- buitenland 
gewezen 3cheidsrechterlijke uitspraken van 2‘6 September 
1927 jo Konvensi Jenewa tanggal 26 September 1927", yang 
sampai saat ini belum ada peraturan dari Republik Indo
nesia yang mencabutnya kembali setidak-tidaknya termohon 
tidak dapat menunjukkan kepada peraturan-peraturan yang 
menyatakan bahwa Staatsblad tahun 1933 nomor 131 jo 132 
jo 133 telah tidak borlaku lagi disini, oleh sebab itu 
dalil termohon ter3ebut tidak terhukti benar dan karena- 
nya harus dikesanpingkan.
-bahwa berdasarkan pasal 3 Taraturan-peraturan Fer&lihan 
(Overgangs overeenkomst) dari Konverensi Meja Bundar 
berkenaan dengan penyarahan kadaulatan dari Kei*ajaan B«- 
lanaa kepada Republik Indonesia dan Peraturan Presiden 
Nomor 2 Tanggal 10-10-1945# maka persetujuan-persetujuan 
Internasional yang berlaku untuk wilayah Republik Indo
nesia pada saat penyerahan lcedaulatan, tetap berlaku 
untuk Republik Indonesia (i.e. Konvensi jenewa tercakup 
dalam considerans Staatblad tahun 1933 nomor 131 jo 132 
jo 133)» kecuali apabila Republik Indoneaia telah mem- 
batalkannya.

18
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pe-
inobon adalah berdasarkan atas bukum dan oleb sebab itu 
permohonan tersebut harus dikabulkan.
Pada akhirnya, putusan hakim Pengadilan ITegeri Jakarta 
Pusat dengan ketetapannya nomor 228/1979 tanggal 10 Juni 
1981 mengabulkan permohonan pemohon. Dengan denikian pu
tusan arbitrase luar negeri itu dapat dijalankan oleh pe
ngadilan liegeri di Jakarta,

Jadi, walaupun sebelum berlakunya Ifeputusan Presi
den Uomor 34 Tahun 1981, sudah ada putusan dari Pengadil
an Negeri Jakarta Pusat yang melaksanakan isi dari putus
an arbitrase luar negeri, dalam hal ini putusan dari ar
bitrage di London.
3. Pendapat Hahkamah Aftuntz; Republik Indonesia Terhadap 

Keputusan Presiden Ilomor 34 Tahun 1981
Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi 

dalam putusannya terhadap kasus P.T.IJizwar tersebut dia- 
tas telah tidak sepend^pat dengan pendirian Pengadilan 
Uegeri Jakarta Pusat. Walaupun permohonan kasasi dari pi
hak P.T.Wizwar dalam perkara ini ternyata tidak dikabul
kan dan dinyatakan tidak dapat diteriraa karena pihak P.T. 
I?izwar tidak mengajukan suatu memori kasasi, akan tetapi 
dalam pertimbangan hahkamah Agung yang diketuai oleh

19
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2288/1979, 10 Juni <9£1,
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Professor Zainul Asikin Kusumah Atmadja S.H. telah dije- 

laskan pendirian Hakim Agung tersebut, bahwa walaupun su- 
dah ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tidak da
pat dieksekusi putusan arbitrase luar negeri oleh penga
dilan di Indonesia berdasarkan alasan belun uda peraturan 
pelaksanaannya. Yang dimaksud oleh Itfahkaaah Agung belum 
ada peraturan pelaksanaannya disini adalah tentang apakah 
permohonan eksekusi putuaan hakim arbitrase dapat diaju- 
kan lang3ung pada Pengadilan Negeri, kalau kepada Penga

dilan Negeri maka Pengadilan Negeri mana ataukah permoho
nan eksekusi diajV.kan ;nelalui Jlahkamah Agung dengan aak- 
sud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak 
mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban 
urnum di Indonesia. Bunyi aebagian pertimbangan I-lahkaaafc 
Agung adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun permohonan 
kasasi hariis dinyatakan tidak dapat diterima, Mahka- 
mah Agung menganggap perlu demi kepastian hukum dan 
perkerabangan hukum di Indonesia khususnya tentang hal 
pelaksanaan putusan Hakim Arbitrase Aaing untuk mem- 
berikan pertimbangan sebagai berikut:
-bahwa pada azasnya 3esuai dengan yurisprudensi di 
Indonesia putusan Pengadilan Asing dan putusan hakim 
Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indone
sia kecuali kalau autara Republik Indonesia dan Ne- 
gara Asing yang bersangkutan diadakan perjanjian 
tentang pelaksanaan putuaan Pengadilan Asing/putu3an 
Hakim Arbitrase Asing;

-bahwa meskipun menurut paaal 5 Peraturan Peradilan 
dari perjanjian Xonperenai I-leja Bundar perihal pe
nyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pe*- 
merintah Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian 
Internasional yang berlaku untuk wilayah Indonesia 
tetap berlaku bagi Hepublik Indonesia namun hal ini
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tidak berarti Republik Indonesia rrmtlak terikat pada 
perjanjian Konperensi Meja Bundar tersebut maupun 
pada perjanjian-perjanjian Internasional yang dahulu 
oleh Pemerintah Kjerajaan Belanda, dengan alasan Per- ' 
janjian Internasional tersebut i.e.s. 1933 Ho.132) 
terjadi pada waktu keadaan dunia Internasional sepe- 
nuhnya dikuasai oleh Negara-Negara penjajah, dengan 
demikian prinsip State Succession berdasarkan Hukum 
Internasional juga dikuasai oleh keadaan tersebut, 
dimana kalau kelak Buatu Negara jajahan memperoleh 
kemerdekaannya, maka Negara jajahan tersebut otoma- 
tis (sesuai passief Stelsel) terikat pada perjanjian 
-perjanjian Internasional yang telah diadakan oleh 
negara penjajahannya;
-bahwa pada dewasa ini, dimulai setelah perang dunia 
ke II praktis keadaan dunia telah berubah, karena 
timbulnya kekuatan-kekuatan baru dalam’ bentuk Negara 
-Negara yang sedang berkembang bahkan dunia sekarang 
dikuasai oleh aliran interdependensi (saling keter- 
gantungan) yang intinya ialah adanya Common concern 
dari family of nations tentang keadaan didunia;

-bahwa selanjutnya mengenai keputusan Presiden Repub
lik Indonesia No.34 tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 
dan larcpirannya tentang mengesahkan "Convention on 
the Recoqnition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards" sesuai dengan praktek hukum yang berlaku ma- 
sih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah 
permohonan eksekusi putusan Hakim arbitrase dapat di- 
ajukan longaung pada Pengadilan Negeri, kepada Peng
adilan Negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi 
diajukan melalui Kahkamah Agung dengan maksud untuk 
dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengan- 
dung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hu- 
kum di Indonesia;
-bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, per- 
mohonan pelakcanaan putusan Hakim arbitrage Asing se- 
harusnya dinyatakan tidak dapat diterina.

Seperti diketahui didalam Hew York Convention me- 
mang telah disebut beberapa syarat yang harus diperhatikan 
oleh putusan arbitrase luar negeri untuk dapat dilaksana-

^Putusan Mahkamah Agunf .Nonor 2944 K/Pdt/19S3» 29 
November 19B4.
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kan didalam negara lain, dan salah satu alasannya ialah 
bahwa ketertiban umum dari negara yang bersangkutan yang 

dinintakan arbitrase ini tidak dilanggar.
Saya dalam hal ini tidak sependapat dengan pendi- 

rian Mahkamah Agung rnengenai hal yang telah disebutkan 
diatas. Menurut pende.pat saya, setelah adanya Keputusan 
Presiden Nor.or 34 Tahun 1981 tanpa diperlukan lagi suatu 
peraturan pelaksanaan lebih lan.ji)t, negara kita sudah 
terikat untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase dagang 
luar negeri ini, la.̂ i. pula suatu Keputusan Presiden tidak 
memerlukan peraturan pelaksanaan, berlainan dengan suatu 
Undang-Undang yanr; menentukan perlunya peraturan pelaksa
naan. Apalagi dalam Konvensi Jenewa yang diberlakukan o- 
leh Keputusan Presiden itu sudah jelas dinyatakan bahwa 
dalam pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang di- 
mint a, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Aca- 
ra mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang berlaku 
untuk putusan-putusan arbitrase yang telah diucapkan di
dalam negara bersangkutan itu.

Menurut artike1 III dari Hew York Convention Tahun 
1958 maka tiap negara peserta dari konvensi ini akan me- 
ngakui putusan arbitrase luar negeri dan menganggapnya 
sebagai mengikafc serta raelaksanakan putusan arbitrase i- 
tu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang 

berlaku didalam wilayah dimana putusan itu diminta untuk 
dilaksanakan. Jadi apabila pelaksanaan putusan arbitrase
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luar negeri (dalam perkara ini dari London) hendak dinya
takan berlaku didalam wilayah Republik Indonesia, maka 
Hukum Acara Perdata Indonesia berkenaan dengan pelaksana- 

an putusan arbitrase adalah yang haru: dipakai.

23

y 1 L i K 
r  l ■* a n  

"UNIVl . .  . ,  - ' O C A -  

S b R h i» .. i A

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL 
Dl INDONESIA SEJAK BERLAKUNYA KEPUTUSAN 
PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1981

EDMIE SOPHIATMI



UPAYA PENILAIAN KEMBALI PUTUSAN ARBITRASE 
INTERNASIONAL : SUATU HAL YANG SERIITG TERJADI

BAB III

1, Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Indonesia Terhadap 
Sengketa Arbitrase Antara P.T.Bakrie & Brothers v. 
Trading Corporation of Pakist^i Limited

Kasus P.T.Bakrie & Brothers v, Trading Corporati
on of Pakistan Limited adalah kasu3 tentang pelaksanaan 

putusan arbitrase luar negeri yang ter.iatii sesuaah berla- 
Ininya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981,

Duduk perlcaranya adalah sebagai berikut: 
Pemohon/Terbantah (Trading Corporation of Pakistan Limi
ted) berkedudukan di Pakistan mengajuican permohonan ke- 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a^ar dapat dilak
sanakan Award of Arbitration dari Federation of Oils,
Seed and Fats Association Limited (FCSFA) berkedudukan 
di London (Inggris) dengan mendasarkan pada Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 yang 
memberlakukan Convention on the Recoqnition and Enforce
ment of Foreign Arbitral Awards Tahun 1958, disamping i- 
tu negara peserta/negara penandatangan kontrak dalam hal 
ini Pakistan sebagai domisili pemohon dan Indonesia se
bagai domisili termohon, kedua-duanya telah meratifiseer 

ITew York Convention tahun 1958 demikian pula Inggris 
tempat diputuskannya sengketa arbitrase telah mensahkari
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dan memberlakukan Konvenai New York tersebut terhitung 

mulai tanggal 25 Februari 1975*
Termohon/Pembantah (P.T.Bakrie & Brothers) dalam bantah- 

annya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
-bahwa didalam perkara ini negara-negara yang bersangkut

an atau contracting states adalah Pakistan dan Indonesia 
dan bukannya Inggris dan Indonesia sehingga permohonan 
Pemohon/Terbantah tersebut tidak memenuhi ketentuan Ke
putusan Presiden Ilomor 34 Tahun 1981 yang berbunyi seba
gai berikut:

"Pernyataan(Declaration).
Pursuant to the provision of Article 1(3) of the Con
vention, the Government of the Republic of Indonesia 
declares that it will apply the Convention on the ba
sis of reciprocity, to the recoqnition and enforcement 
of awards made only in the territory of another Con
tracting States, and it will apply the Convention only 
to differences arising out of legal relationships, 
whether contractual or not, which are considered as 
commercial under the Indonesia Law"*
" Pernyataan.
Sesuai dengan ketentuan pasal 1(3) dari perjanjian, 
maka Pemerintah Republik Indonesia menyatakan, bahwa 
Pemerintah akan mempergunakan Perjanjian itu berdasar
kan hal timbal balik, untuk pengakuan dan pelaksanaan 
putusan-putusan, yang dibuat hanya di wilayah dari 
negara lain yang mengadakan perjanjian, dan bahwa Pe- 
merintcth akan meinpergunakan Perjanjian itu hanya untuk 
perbedaan-perbedaan, yang timbul dari hubungan-hu- 
bungan hukum, apakah berdasar atas perjanjian atai* 
tidak, yangndiang&ap komersil menurut Undang-undanr' 
Indonesia".

-bahwa karena awards yang dimohonkan oleh I'emohon/Terban-

^Sudargo Gautama, Indonesia Dan Arbitrase Interna
tional, Alumni, Bandung, 1986, ti.92. 1
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tah tidak dibuat dalam "territory of another contracting 

states" in casu Pakistan sebagai dcmicili dari Terbantah 
maka berdasarkan "Pernyataan (Declaration)" dalam Kepu

tusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tersebut diatas, yang 
hanya hendak memberlakukan awards secara reciprccitive, 
dalam hal ini antara Pakistan dan Indonesia, maka permo
honan fiat eksekusi Terbantah tidak mempunyai kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan fiat eksekusi tersebut 
karenanya harus ditolak dan paling tidak Terbantah hanya 
dapat menggunakan putusan arbiter tersebut sebagai bahan 
bukti untuk mengajukan gugatan biasa#

-bahwa ternyata prosedure pengambilan putusan oleh Eadan 
arbitrasetersebut tidak mengindafckan rasa keadilan dan 
kepatutan, dimana Pembantah selaku pihak yang disebut 
pihak penjual tidak didengar dan atau tidak diberi ke~ 
sempatan untuk membela diri mengapa pelaksanaan kontrak 
Nomor 058/P0/11,N/197S sampai menjadi gagal, apakah ka- 
rena kelalaian Pembantah yang merupakan suatu kesalahan 
ataukah karena oebab lain yang bersifat force majeur 
yang tidak dapat dipersalahkan kepada Pembantah, sehing- 
ga putusan wasit a quo tidak raemenuhi syarat untuk diek- 
sekusi, satu dan lainnya diterangkan oleh Pembantah di- 
sebabkan alasan-alasan 3ebagai berikut: 
bahwa memang benar antara Pembantah/Tennohon dan Terban- 
tah/Pamohon telah ditandatangani kontrak Nomor: 058/P0/ 

11«N/1979 lalu untuk memenuhi kontrak tersebut Pembantah
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/Termobon telah menutup kontrak pembelian minyak kelapa 
sawlt mentah (Crude Palm (Oil)) dengan Larisa(s) PTE.LTD 
dengan kontrak No.CPC.1/BBS/2/BC Bebanyak 2000 Metric 
Ton dengan harga US.$ 670/MT. Untuk pengangkutan 5000 
M/T minyak kelapa sawit mentah tersebut Pembantah telah 
mengadakan Charter Party dengan maskapai ROSEMUSS SHIP
PING INC.Liberia. Dengan demikian Pembantah selaku sup
plier minyak kelapa sawit mentah kepada Terbantah telah 
mengadakan persiapan sebagaimana mestinya, yaitu :
a. Mengadakan kontrak pembelian minyak kelapa sawit men

tah sebanyak 5000 M/T dari Larisa(s) Pte.Ltd.
b. Men-charter kapal dari maskapai Rosemuss Shipping Inc, 

Liberia untuk mengangkut dan melever 5000 M/T minyak 
kelapa sawit mentah kepada Terbantah.

Haraun ternyata kemudian pihak Larisa(s) Pte.Ltd. dengan 
mana Pembantah telah mengadakan kontrak pembelian minyak 
kelapa sawit mentah sebanyak 2000 M/T + 3000 M/T untuk 
dilever kepada Terbantah ternyata telah gagal tidak da
pat melever minyak kelapa sawlt mentah tersebut kepada 
Pembantah. Atas kegagalan Larisa(s) Pte.Ltd., tersebut 
Pembantah melalui kuasanya di Singapore telah mengaju- 
kan claim terhadap Lariza(s) Pte.Ltd., sebagaimana da
pat dibuktikan dengan salah satu "AFFIDAVIT11 dalam suit 
No.947 T'ahun 1980. Akibat kegagalan pengleveran minyak 
kelapa sawit mentah oleh Larisa(s) Pte.Ltd, kepada Pem- 
bantah membawa akibat juga pada Maskapai Rosemuss Ship-
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ping yang pada tanggal pemuatan yang direncanakan telah 
slap di pelabuhan Singapore & ternyata tidak jadi memu- 
at minyak kelapa sawit tersebut. Dan ata3 tidak jadinya 
pemuatan minyak kelapa sawit tersebut pihak Maskapai 
Rosemuss Shipping telah mengajukan claim terhadap Pen*- 
bantah aebesar US*$.1.264, 258.69, sebagaimana dapat di- 
buktikan dengan "Owner's Brief Introduction”
Dari kejadian diatas disertai dengan bukti-bukti nyata, 
kiranya dapat membuktikan pula bahwa Pembantah adalah 
penjual minyak kelapa 3awit mentah kepada Terbantah yang 
beriktikad haik (ter goeaer trouw) karena tidak dapatnya 
raelevor minyak kelapa sawit tersebut disebabkan oleh ke- 
gagalan Lariza(s) Pto.Lta. pib"k dimana Pembantah telah 
memesan /membelinya dan bukan karena suatu wanprestasi 
tetapi dikarenakan oleh hal-hal yang tidak dapat diatasi 

oleh Pembantah (Force Majeur).
Dalan Pasal 14 Contract No.058/Po/11.11/1979 for Crude 
Palm Oil dated November 21, 1979 tentang "Performance 
Bond” ada ketentuan sebagai berikut :
"Penjual akan mengadakan Performance Bond (surat jaminan 
pelakaanaan/garansi bank untuk pelaksanaan kontrak neba- 
gaimana mestinya, yang akan dikeluarkan oleh Citibank of 
Pakistan Karachi untuk uang 3ebeaar 3 % dari nilai total 
barang dalam proforma yang ditentukan oleh Pembeli dalam 

15 hari sejak diterima baiknya tawaran mereka tanggal
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Dalam hal ini Pembantah selaku penjual telah memenuhi 
kewajiban tersebut dalam pasal 14 tersebut, Dengan te
lah dipenuhinya pengadaan "Performance Bond" tersebut 
oleh Pembantah selaku pihak penjual, maka paoal 14 ter
sebut secara hukum mengikat kedua belah pihak, yaitu 
Pembantah selaku penjual dan Terbantah selaku pembeli 
minyak kelapa sawit tersebut. Sehingga apabila Pemban
tah selaku penjual tidak dapat melaksanakan kontrak 
tersebut (Contract No,058/P0/11.N/1979 for Crude Palm 
Oil dated November 21, 1979 tentang Performance Bond) 
maka Performance Bond tersebut untuk kepentingannya, 
yang merupakan hukuman bagi Pembantah selaku pihak pen
jual# Dengan dilaksanakannya sankoi tersebut maka perso- 
alan kontrak jual beli telah selesai, dan Terbantah ti- 
dak ada hak lagi untuk mengajukan claim-claim l&innya 
terhadap Pembantah* Oleh karena dalam kasus ini Terban
tah telah merapergunakan haknya atae ”Performance Bond*1 
sebeaar US $ 94*021*75 dengan menerima pembayarsumya 
dari Pembantah, maka tiada hak lain lagi bagi Terbantah 
untuk meng&jukan claim-claim apapun terhadap Pembantah, 
Sehingga dengan demikian, claim Terbantah melalui Badan 
Arbitrase yang kemudian mengeluarkan Awardnya No,2282 
tanggal 8 September 1981 adalah merupakan suatu tuntu- 
tan yang tidak ada dasar hukumnya, sehingga award ter
sebut harus ditolak*

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas serta
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bukti-bukti yang menguatkan kebenaran hal-hal tersebut, 
maka Pembantah mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Ja
karta Selatan berkenan menerima bantahan ini, memeriksa 
nya dan selanjutnya raemutuskan:
1# Menyatakan demi hukum, bahwa Pembantah adalah Pemban

tah yang balk.
2* Menyatakan dengan diterimanya pembayaran "Performance 

Bond1* dalam pasal 14- Contract Ho#G58/P0/11 *N/1979 
tanggal 21 November 1979 oleh Terbantah, maka persoa- 
lan kontrak tersebut telah selesai dan Terbantah ti
dak ada lagi hak lain apapun untuk menuntut' Pembantah* 

3# Kenyataan demi hukum bahwa Award No#2282 tanggal 3 
September 1981 batal demi hukum, karena mengandung pu
tusan-putusan yang tidak berdasarkan hukum#

4* Menyatakan menolak pernchonan pelaksanaan eksekusi A- 
ward tersebut diatas#

5# Membebankan biaya perkara ini pada Terbantah,
Tentang pertimbangan hukum:
Eunyi sebagian pertimbangan yang bersangkut paut dengan 
eksekuai putuaan arbitrase internasional adalah sebagai 
berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara 
ini adalah menyangkut pelaksanaan (executie) atas 
Award of Arbitration dari Federation of Oils, Seeds 
and Fat Association Limited No.2282 tanggal 8 Septem
ber 1981 vide ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan no# fol#22/48/JS/1983 tanggal 13 Februari 
1984 atas diri Pembantah;
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Menimbang, bahwa Pembantah selaku Termohon executie - 
dalam ketetapan tersebut diatas telah mengajukan ke— 
beratan atas pelaksanaan Award tersebut dengan alas- 
an utama bahwa putusan arbitrase tersebut tidak eah oleh karena i
1* Award tersebut dibuat di Inggris, padahal menurut 

asas reciprositet yang tercantum dalam Keppres 
no*34 tahun 1981 Inggris tidak berhak memutus 
perkara arbitrasi ini sebab negara yang bersangr 
kutan (Contracting States) adalah Indonesia de
ngan Pakistan, sehingga hal tersebut bertentangan 
dengan Pernyataan (Declaration) dari Pemerintah 
R.I* sendiri.

2* Bahwa keputusan dari Award tersebut bertentangan 
dengan proaedure pengarabilan putusan oleh Badan 
Arbitrase, oleh sebab Pembantah tidak diberi ke- 
sempatan untuk membela diri dan tidak pernab di- 
dengar pendapatnya sehingga putusan Award terse
but tidak memenuhi syarat untuk diexecutie ;

3* Bahwa Pembantah telah berusaha untuk memenuhi 
perjanjian no.05S/P0/11*N/1979 nomun gagal, Dan 
kegagalan tersebut bukan oleh fcesalahan Pembantah 
melainkan karena forcemajeur.

4* Bahwa Pembantah sendiri atas kegagalan tersebut 
telah memberikan ganti rugi berupa performance 
bond yang telah dipenuhi oleh Pembentah yang jum- 
lahnya mencapai $# 94*821.75* Performance bend i- 
ni tercantum dalam pasal 14 dari kcntrak no.058/ 
P0/11.N/1979 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka maje- 
lis akan mempertimbangkan apakah benar Award nov2282 
tersebut sah atau tidak, sebagaimana didalilkan oleh 
Pembantah sebagai berikut :
Menimbang, bahwa dari persidangan didapati hal-hal 
berikut :
1. Bahwa antara Pembantah dan Terbantah telah menga

dakan transakai jual beli 5000 metrik ton minyak 
kelapa sawit*

2. Bahwa Pembantah selaku penjual telah gagal merae- 
nuhi kontrak tersebut.

3* Bahwa untuk kontrak tersebut kedua belah pihak 
telah setuju mengikatkan diri pada aturan-aturan 
FOSFA.

4* Bahwa dalam hal terjadinya porseli3ihan kedua be
lah pihak setuju untuk menunjuk badan Arbitrase*
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5* Bahwa mengenai badan arbitrase ini Negara R.I. te
lah ikut serta dalam confensi mengenai arbitrase 
(New York Convention on the recognition and enfor
cement of Foreign Arbitral Award) dengan disertai 
suatu pernyataan azas reciprositas.

6. Eahwa Pembantah telah menyerahkan $#94*321.75 se
bagai pembayaran Performance bond mengenai pemba
yaran ini Terbantah tidak secara tegas menolaknya 
dan karena itu dianggap mengakuinya ;

Menimbang, bahwa mengenai diperlakukan peraturan FOS
FA majelis berpendapat seauai dengan pembantah bahwa 
berlakunya FGSFA adalah bersifat timbal balik, yaitu 
dalam hal ini akan berlaku diantara para pihak yang 
mengadakan perjanjian, dimana selain aturan-aturan 
dalam FOSFA sendiri, maka aturan diantara para Con
tracting States juga harus diperhatikan, jadi dalam 
hal ini menyangkut pula perlakuan antara hukum Pakis
tan dan hukum Indonesia ;
Menimbang, bahwa Fembantah dan Terbantah telah mela
kukan suatu perjanjian jual beli 5000 metric ton mi
nyak kelapa aawit, dimana untuk perjanjian tersebut 
kedua-duanya terikat oleh FOSFA tersebut diatas seba
gai aturan umum bagi aereka yang melakukan trsmsaksi 
jual beli minyak kelapa sawit. Keterikatan tersebut 
adalah sebagai akibat ratifikasi r9merintah R.I. atas 
Convention on The Recoqnition and Enforcement of Fo
reign Arbitral Award. Secara tidak langsung mengakui
nya sebagaimana terbukti bahwa Terbantah hanya menge- 
mukakan Performance bond tersebut tidak ada relevan- 
sinya dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa Terbantah mengatakan bahwa seolah-o- 
lah Pengadilan tidak berwenang menilai putusan arbi
trase tersebut diatas.
Menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis menolak 
pendapat tersebut oleh karena justru dari pasal V :
1 Conventie sendiri dapatlah ditarik kesimpulan "bah
wa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak 
setelah salah aatu pihak monyatakannya pada pihak 
yang berwenang", yang dimaksud pihak yang berwenang 
disini adalah jelas Pengadilan Negeri, karena badan 
inilah yang akan melaksanakan axecutie putusan arbi
trase tersebut dan atas dasar itu Pengadilan bisa me
nilai putuaan arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa 
dari Conventie itu sendiri dimana ketentuan-ketentu- 
an dari hukum negara yang bersangkutan harus diperha
tikan ;

: ; f 1 K.
*  . *
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Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai putusan arbi
trase itu sendiri yang diputus di negara Inggris, ma- 
jelis sependapat dengan Terbantah bahwa karena Ing
gris juga adalah anggota Conventie, adalah menjadi 
tidak ada soal kalau arbitrasi tersebut diajukan di 
Inggris, asal saja pengajuan tersebut sesuai dengan conventie itu sendiri .
Menimbang, bahwa mengenai apakah putusan arbitrasi 
tersebut dapat dilaksanakan atau tidaknya di negara 
Indonesia sendiri, karena ada pernyataan penolakan 
dari pihak lain, harusloh terlebih dahulu dinilai dan 
dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa mengingat azac reciprositas yang me- 
nyertai ratifikasi conventie tersebut oleh Pemerintah 
R.I* maka badan arbitrase di London tersebut haruslah 
selain memperhatikan aturan-aturan Conventie dan FOS- 
FA, juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang ber
laku di Indonesia dan Pakistan (lihat raakna dari pa
sal V : 1 sub. a dan d.1 ), disini haruslah diartikan 
apakah putusan arbitrasi tersebut sesuai pula dengan 
ketentuan arbitrasi menurut hukum Indonesia seperti 
yang tercantum dalam pasal 631 sampai dengan. 650 Reg- 
lement of de hechts vo^dering ( R.V.) serta praktek 
hukum di Indonesia ;
Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan badan ar
bitrasi haruslah mendengar kedua belah pihak yang 
bersangkutan terlebih dahulu, mengingat menurut hukum 
yang berlaku di Indonesia para pihak masing-2 menun
juk seorang untuk mewakili di forum arbitrasi terse
but : hal mana sesuai pula dengan pasal V : 1 sub.b 
Convensi itu sendiri ;
Menimbang, bahwa dalam kenyataannya putusan arbitrasi 
di London tidak terbukti telah mendengar pihak Pem- 
bantah* Putusan tersebut didasarkan seraata-msta atas 
permintaan pihak Terbantah sedang Award itu sendiri 
tidak inerasa bertanggung jawab atas kebenaran i:ete- 
rangan-keterangan tadi j
Menimbang, bahwa selain dalam persetujuan no*058/P0/ 
11*N/1979 tersebut diatas ada ditentukan klausula 
performance bond, yang diartikan Pembantah sebagai 
jaminan terlaksananya kontrak tersebut dan apabila 
kontrak tidak dipenuhi si yang bersalah dihukurc mem- 
bayar uang jaminan tersebut yang besarnya sdalah 5 % 
dari nilai total barang dalam proporms yang ditentu
kan oleh Pembeli ;
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Menimbang, bahwa Pembantah sebagaimana telah terbuk- 
ti, akibat dari kegagalan memenuhi kontrak no#058 
telah menyerahkan performance bond kepada Terbantah ;
Menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis berpendapat 
aeauai dengan Pembantah bahwa performance bond terse
but merupakan jaminan pelaksanaan atas terlaksananya 
kontrak no, 058, sekiranya Pembantah telah membayar 
uang jaminan maka Terbantah tidak ada lagi hak untuk 
menuntut kerugian-kerugian lain •
Menimbang, bahwa berda3arkan hal tersebut majelis me- 
nganggap bahwa Pembantah telah berhasil mercbuktikan 
dalil-dalilnya dan karena itu harus dikabuikan ;
Menimbang, bahwa karena bantahan dikabuikan, maka pu- 

arbitrasi London no.22S2 tersobut diatas harus 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk di- 
executie »
Menimbang, bahwa karena bantahan telah dikabuikan, 
maka Terbantah selaku pihak yang kalah haru3 dihukum 
membayar biaya perkara ini ;
Hemperhatikan paa&I-paaal daripada Undang-Undang yang 
bercangkutan ;

M E N G A D I L I  :
1* Mengabulkan bantahan Pembantah ;
2« Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang 

balk ;
3. Menyatakan Pembantah telah meraenuhi kewajibannya 

dengan membayar performance bond kepada Terbantah. 
4# Menyatakan Award of Arbitration No* 2282 tanggal 

8 September 1984 tidak berkekuatan hukum dan kare
na itu tidak dapat dilaksanakan ;

5* Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara 
ini ; yang hingga kini ditakair sebesar fy* 26*350*- 
(dua-nuluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupi
ah).10

2* Permasalahan Eksekusi Langsung Terhadap Persoalan Po- 
kok Perkara

^Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 
64/Pdt/G/l984, 1 November 1984*
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Dari putusan tersebut diatas terlihat bahwa Penga
dilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya nomor 64/ 
Pdt/G/198 4 November 1984 telah menyatakan Award of arbi
tration nomor 2282 tanggal 8 September 1984 yang telah 
diucapkan di London oleh Federation of Oils, Seed and 
Fats Association (FOSFA) terhadap P.T.Bakrie and Brothers 
Jakarta sebagai tidak berkekuatan hukum dan karena itu 
tidak dapat dilaksanakan* Menurut pendirian Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan justru dari pasal V New York Con
vention 1958 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaku- 
an dan pelaksanaan putusan dapat ditolak oleh salah satu 
pihak dengan menyatakan kepada pihak yang berwenang.
Yang dim:~ksud dengan pihak yang berwenang disini menurut 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah jelas Pengadilan 
Negeri, karena badan inilah yang akan melaksanakan ekse
kusi putusan arbitrase tersebut dan atas dasar itu penga
dilan bisa menilai apakah putusan arbitrase bersangkutan 
sesuai dengan jiwa konvensi itu sendiri dimana ketentuan- 
ketentuan dari hukum negara yang bersangkutan harus di- 
perhatiken.
Jadi disini dinyatakan secara tegas sesuai dengan keten
tuan pasal III konvensi yang telah disebut diatas tadi, 
hukum acara mengenai pelaksanaan arbitrase di negara yang 
diraintakan pelaksanaan itu adalah yang harus digunakan.

Dipihak lain pembantah perusahaan Indonesia menda- 
lilkan, bahwa pelaksanaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
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Selatan ini yaitu putusan arbitrase yang telah diucapkan 

di London ini, dianggap tidak dapat dilakukan berdasarkan 
"asas resiprositas" yang telah menyertai ratifikasi kon
vensi ini oleh pemerintah Republik Indonesia.
Menurxit pendlrian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalil 
semacam itu tidak benar adanya sebab putusan tersebut di- 
ucapkan di London dimana London juga negara peeerta Kon- 
ven^i PBB 195S sehingga harus dapat dilaksanakan pula pu
tusan arbitrase ini walau tidak diucapkan di Pakistan 
(pemohon pelaksanaan).

Akan t-etapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah 
raenguji putusan wasit di London ini lebih jauh yaitu Peng
adilan Negeri Jakarta Selatan menganggap bahwa putusan ar- 
bitrace yang telah diucapkan di London ini tidak terlebih 
dahulu mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan. Da
lam acara arbitrase di Indonesia yang dikenal dalasi pasal 
631 sampai 650 RV, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Se
latan harus dilakukan hal tersebut. Keputusan arbitrase 
di London fcerbukti telah tidak mendengar pihak pembantah 
dalam hal ini perunahaan Indonesia P.T.Bakrie & Brothers* 
Menurut perusahaan Indonesia bahwa putusan tersebut dida- 
sarkan semata-raata atas perraintaan pihak terbantah dan 
pembantah sendiri merasa tidak bertanggung jawab atas ke- 
benaran keterangan-keterangan tadi. Lagipula pengadilan 
mengemukakan bahwa menurut hukum yang berlaku di Indone
sia para pihak raasing-masing menunjuk seorang untuk mewa-
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kill dl forum arbitrase tersebut; hal mana sesuai pula 
dengan pasal V : 1 sub b convensi itu sendiri* Tentunya 
untuk arbitrase institusional seperti dihadapan FOSFA 
London, sukar untuk memperlakukan hukum acara Indonesia 
yang diadakan untuk arbitrase yang berlangsung di dalam 
wilayah Republik Indonesia. Apa yang ditentukan dalam pa
sal V sub 1(b) Konvensi New York 1958 pun hanya menyata- 
kan bahwa pihak tergugat harus diberitahu tentang adanya 
pengangkatan arbitrator atau adanya perkara arbitrase ini 
dan kepadanya diberi kesempatan yang layak untuk melaku- 
kan pembelaan, dan bukannya bahwa pihak tergugat harus
diwakili dalam forum arbitrase ini, dalam arti kata harus

\menunjuk pula suptu arbitrator*
Jadi terlihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan da
lam perkara eekarang Ini telah secara seluruhnya menllai 
kembali putusan arbitrase tersebut. Menurut New York Con
vention 1958 sesunggubnya hanya secara terbatas dapat un
tuk tidak diakuinya dan tidak dilaksanakan putusan arbit
rase luar negeri tersebut, dan alasan-alasan itu dican- 
tumkan dalam pasal V dari Konvensi New York itu.
Dalam hubungan ini sebenarnya yang relevant adalah keten- 
tuan dalam pasal V ayat 1b, dan ini disebut pula dalam 
pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni bah
wa pihak yang dimintakan pelaksanaan putusan arbitrase 
sekarang ini ternyata tidak diberikan "proper notice11 me
ngenai pengangkatan dari arbitrator atau dari perkara ar-
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bitrase ini atau karena ia disebabkan aesuatu hal lain 
tidak dalam kemungkinan untuk melakukan pembelaan. 
Nampaknya hal inilah yang telah ditekankan oleh Pengadil
an Negeri Jakarta Selatan dalam menyatakan award dari 
London mengenai peruaahaan Pakistan yang telah meminta 
pelak3anaannya di Indonesia terhadap suatu peru3ahaan di

«
Indoneaia ini sebagai tidak dapat dilsksanakan*
3* Pengadilan Yang Berwenang Mengljinkan Pelaksanaan Pu

tusan Arbitrase Interaaaional Di Indoneaia
Pada pasal III dari New York Convention Tahun 1958 

yang telah dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden 
Nomor 34 Tahun 1981 tordapat ketentuan aebagai berikut :

Each Contracting State shall reooqnize arbitral 
awards as binding and enforce them in accordance with 
the rules of procedure of the territory where the a- 
ward i3 relied upon, under the conditions laid down 
in the following articles* There shall nor be inposed 
substantially more onerous conditions or higher fees 
or charges on the recoqnifcion or enforcement of arbi
tral to which this Convention applies than are impo
sed on the recoqnition or enforcemont of domestic ar
bitral awards.
Tiap negara peserta dari konvensi ini akan meng^.kui 

putusan arbitrase luar negeri dan menganggapnya sebagai 
mengikat serta melaksanakan putusan arbitrase itu sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan hukun acara yang berlaku dida
lam wilayah dimana putusan itu diminta untuk dilaksana- 
kan*
Jadi Hukum acara Perdata Indonesia berkenaan dengan pe
laksanaan putusan arbitrase adalah yang harus diperguna-
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kan, apabila pelaksanaan putusan luar negeri (dalam hal 
ini dari London) hendak dinyatakan berlaku didalam wila
yah Republik Indonesia. Dalam pasal III dari konvensi
1958 itu secara tegas dinyatakan bahwa tidak diperboleh- 
kan untuk meminta syarat-syarat yang lebih berat atau 
ongkos-ongkos yang lebih tinggi berkenaan dengan pengaku- 
an dan pelaksanaan putusan arbitrase seperti yang dieya- 
ratkan berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan daripa- 
da putusan-putusan arbitrase domestik (dalam negeri)* 
Dengan adanya ketegasan dalam konvensi ini yang diterima 
baik oleh Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, jelas- 
lah bahwa tidak ada tempat lagi untuk persyaratan dan su- 
tu peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Sehingga yang ha
nya harus dipakai adalah pelaksanaan menUrut hukum acara 
putusan arbitrase domestik, Dan mengenai hal itu sudah 
ada ketentuan dalam Reglement op de Burgerlijke Rechts- 
vordering (R*V#) dimana secara tegas dinyatakan putusan 
arbitrase harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri bia- 
sa sehari-hari dimana keputusan bersangkutan telah di- 
daftarkan (pasal 634f 639 R.V.)* Dengan demikian jelas- 
lah bahwa tidak akan diperlukan lagi suatu peraturan pe- 
laksana, oleh karena dalam konvensi ini sendiri sudah 
jelas diatur cara pelaksanaan daripada putusan arbitrase 
luar negeri yang bersangkutan tersebut, yaitu sama de
ngan pelaksanaan putusan arbitrase dalaio negeri*
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AKIBAT HUKUM PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE 
INTERNASIONAL OLEH SUATU NEGARA

1• Alasan-alaaan Yang Dapat Dipakai Untuk Menolak Berla
kunya Suatu Putusan Arbitrase Luar Negeri

Dengan turut sertanya Indonesia pada Konvensi PBB 
mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putu3an Arbitrase Luar 
Negeri (Convention on the Recoqnition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards) Tahun 1953# maka Republik Indone
aia sekarang menjadi terikat untuk memenuhi kewajibannya, 
yaitu mengakui putusan arbitrase luar negeri dan juga me- 
laksanakannya. Felaksanaan ini apabila diminta oleh pihak 
yang telah menang arbitrase terhadap seorang yang tinggal 
didalam wilayah Republik Indonesia tidak dapat ditolak ae- 
bagaimana disebutkan dalam artikel III Konvensi New York 
1958* Namun sebelum dapat dilakoanakannya putuaan arbitra
se luar negeri ini harus dipenuhi berbagai hal* Jadi masih 
terbuka kemunglcinan untuk menolak permohonan dilaksanalcan- 
nya putusan arbitrase luar negeri ini oleh hakim di Indo- 
sia. Dalam hal-hal tertentu dapat diadakan peninjauan ter
hadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri 
tersebut. Permohonan untuk menolak pelaksanaan ini dapat 
diajukan oleh pihak yang telah dikalahkan. Pihak ini da
pat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menolak

BAB IV
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pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri ini dalam hal- 
hal tertentu, Diantara alasan-alasan yang disebut adalah 
faktor-faktor sebagaimana disebutkan dalam artikel V Kon
vensi New York 1958 yaitu :
a, apabila para pihak yang telah membuat perjanjian untuk 

arbitrase ini, menurut hukum yang berlaku untuk mereka 
tidak berwenang untuk melakukan hal itu, misal mereka 
masih dibawah umuiar (belum dewasa menurut hukum yang 
berlaku untuknya itu), mereka dalam perwalian (curate- 
le) dan sebagainya. 

b# apabila pelaksanaan acara berperkara dalam arbitrase
ini tidak memenuhi hal-hal tertentu, misal tidak dibe-

\

ritahukan secai-a lazim tentang pengangkatan para arbi
ter atau mengenai berjalannya perkara arbitrase yang 
telah berlangsung itu, Juga apabila pihak yang dika- 
lahkan telah tidak diberi kesempatan untuk melakukan 
perabelaan diri, Jadi apabila orang yang diajukan diha- 
dapan suatu forum peradilan atau arbitrase ternyata 
sama sekali tidak diberitahu tentang adanya suatu tun- 
tutan terhadapnya itu dan kepadanya tidak diberikan 
waktu yang cukup untuk membela diri maka dapat dito- 
lak# Dengan tidak adanya kesempatan pembelaan yang la- 
yak dari pihak yang digugat didalam perkara arbitrase 
ini tentunya putusan arbitrase semacam itu adeiah ti
dak seimbang/tidak layak, putusanitu tidak akan berla
ku, tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat ditolak
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untuk dilaksanakan didalam wilayah Republik Indonesia,
c. apabila arbitrase itu mencakup hal-hal yang diluar we- 

wenang para arbiter seperti telah ditugaskan kepada 
mereka, misal putusan arbitrase itu mengandung hal-hal 
yang tidak tunduk pada arbitrase yang bersangkutan* 

d« apabila koraposisi dari para arbiter atau prosedur un
tuk arbitrase itu tidak seauai dengan ape. yang talah 
dimufakati oleh para pihak atau apabila para pihak ti
dak mengadakan perjanjian mengenai hal itu namun kom- 
pcsiai itu tidak sesuaidongan hukum dari negara dimana 
arbitrase bersangkutan dilakukan.

e. apabila putuaan arbitrase itu masih belum mengikat pa
ra pihak, telah dikesampingkan atau telah ditunda oleh 
instansi yang berwenang di negara dimana putusan arbi
trase telah dibuat atau menurut hukum dari negara di
mana putusan bersangkutan dilakukan. Jadi tegasnya un
tuk dapat mengikat, putusan arbitrase luar negeri ter
sebut harus sudah "final and binding", sudah mengikat 
atau dengan kata lain sudah dapat dilaksanakan (enfor
ceable), sudah dalam keadaan kracht van gewijsde. Di
dalam negara dimana putusan arbitrase ini telah diu
capkan atau dibuat, put via an arbitrase tersebut sudah 
tidak dimungkinkan lagi untuk banding.

f. apabila menurut badan peradilan dari negara dimana di- 
mintakan pelaksanaan atau pengakuan Ini, dlpandang 
bahwa pokok persoalan yang diputus dengan arbitrase i-
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nl sesungguhnya tidak dapat diselesaikan melalui ar
bitrase menurut ketentuan hukum dari hakim dimana di- 
mintakan pelaksanaan itu, misal menurut hukum Indone
sia arbitrase hanya dapat dilangsungkan berkenaan de
ngan hal-hal yang sepenuhnya terletak didalam-wewenang 
para pihak, sebagai contoh untuk masalah-masalah sta
tus seseorang, masalah perceraian, alimentasi (nafkah) 
setelah perceraian tidak dapat diputus dengan apbitra- 
se. Hal seperti ini juga terdapat pada pasal 615 R.V.

g. selain syarat-syarat tersebut diatas, didalam artikel 
V ayat 2 maka pengakuan dan pelaksanaan daripada pu- 
tusan-putusan arbitrase luar negeri juga dapat ditolak 
apabila bertentangan dengan ketertiban umum (Public 
Policy) dari Republik Indonesia, yaitu apabila suatu 
putusan arbitrase di luar negeri itu telah bertentang
an dengan asas-asas Pancasila, misal suatu putusan ar
bitrase telah dijatuhkan berkenaan dengan hasil peker- 
jaan yang harus diserahkan oleh seorang budak kepada 
raajikannya yang menurut sistim hukum di Indonesia ti
dak Bah* Putusan seperti itu tidak sesuai dengan kema- 
nusiaan sehingga tidak akan dapat dilaksanakan oleh 
pengadilan-pengadilan di negara kita. Namun asas pub
lic policy ini digunakan bukan sebagai peaang yang ne- 
matikan tetapi sebagai taraeng ("not as a sword, but as 
a shield”),11 artinya tidak sebagai pedang untuk menu- 
suk hukum asing, tetapi sebagai suatu taraeng untuk

"u:nv‘.
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membela diri apabila memang benar-benar siatim hukum 
kita sendiri ini aungguh-sungguh diserang oleh keten
tuan hukum asing.

Jadi apabila terdapat pembatasan terhadap pelaksa- 
naan putusan arbitrase luar negeri ini adalah logis dan 
wajar adanya asal seauai dengan ketentuan yang terdapat 
dalam artikei V Convention on Th« Recoqnition And Enfor
cement of Foreign Arbitral Awards 1958*
2* Akibat Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase In- 

ternaaional Bagi Indonesia
Pada bab I telah dikatakan bahwa penyelesaian per

kara melalui arbitrase banyak dipilih karena biaya yang 
relatif murah. tidak mengenai banyak formalitas seperti 
didepan pengadilan biasa, terhindar dari publisitas. Sa- 
tu-satunya campur tangan dari pengadilan hanyalah pada 
taraf eksekusi* Juatru disinilah letak kelemahan daripada 
arbitrase internasional* Berhasil atau tidaknya penyele- 
aaian sengketa melalui arbitrase ini berhubungan erat de
ngan dapat dilaksanakaraiya atau tidak putusan ini didalam 
negara dari pihak yang telah dikalahkan, karena justru 
di negara inilah biasanya terdapat assets atau harta dari 
pihak yang dikalahkan itu. Apabila pihak yang dikalahkan 
secara sportif menjalani putusan yang bersangkutan maka 
tidak akan sampai menimbulkan masalah dalam praktek. Ja
di arbitrase hanya akan lebih bermanfaat/ menguntungkan 
daripada berperkara didepan pengadilan apabila dapat di-
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pastikan bahwa pihak yang nantinya kalah memang secara 
sukarela akan taat dalam melaksanakan putusan arbitrase 
tersebut. Sebaliknya akan menjadi tidak effisien apabila 
pihak yang dikalahkan tidak menyetujui putusan arbitrase 
yang bersangkutan. Blla terjadi hal yang demikian (pihak 
yang dikalahkan tidak secara sukarela memenuhi putusan 
arbitrase tersebut) maka perlu diminta bantuan dari pe— 
ngadilan untuk eksekusinya.

Apabila terjadi pengadilan di Indonesia tidak 
bersedia untuk melakeanakan putusan arbitrase luar nege- 
-ri, maka pemerintah kita dapat dituduh melanggar keten
tuan konvensi yang telah berlaku itu. Negara kita dapat 
dituntut karena melanggar konvensi ini sebagai suatu ne— 
gara peserta. Persoalan seperti ini inungkin dapat diaju- 
kan dihadapan International Court of Justice di Den Haag. 
Hal ini telah kita saksikan dalam yurisprudensi hukum 
perdata internasional, dimana pemerintah Swedia telah di
tuntut oleh pemerintah Belanda dihadapan International 
Court of Justice dengan dalih bahwa pemerintah Swedia te— 
lah melanggar persetujuan Den Haag yang tua (1902) ten
tang perwalian, dengan tidak menghormati putusan tentang 
perwalian yang telah diucapkan di negeri Belanda mengenai 
anak Boll , yang dilabirkan oleh seorang ibu owedia yang 
telah meninggal dan seorang ayah Belanda.
Dengan menempatkan anak Boll ini dibawah pendidikan khu-

45

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL 
Dl INDONESIA SEJAK BERLAKUNYA KEPUTUSAN 
PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1981

EDMIE SOPHIATMI



3us (Skydsuppfostran), maka menurut Pemerintah Belanaa 
telah dilanggar konvensi tentang perwalian ini,
Oleh karena itu agar tidak dituduh melakukan suatu Inter
national Wrong, maka putusan-putusan arbitrase yang telah 
diucapkan dalam negara peserta daripada New York Conven
tion PBB ini aebarusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Ne
geri ditempat tinggal pihak terhadap aiapa dimintakan 
pelaksanaan itu,

Sebenarnya tidak perlu negara kita sampai malaku- 
kan suatu "International Wrong'1, sebab apabila para pi
hak yang mengadakan arbitrase ini menjadi anggota dari 
suatu perkumpulan tertentu maka paling tidak sudah ada 
jaminan bahwa perkumpulan ini dengan wibawa yang ada pa- 
danya dapat menjamin pelaksanaan putusan arbitrase ter
sebut secara sehat, yaitu dengan adanya aanksi yang da
pat diambil terhadap mereka yang kalah arbitrase tstapi 
tidak mau melaksanakannya, Misal: organisasi perkumpulan 
meroka ini akan mengambil tindakan dengan memecat mereka 
dari keanggotaan* Dengan tindakan pemecatan tentunya me
reka akan mengalami kerugian besar tidak dapat melakukan 
usahanya lebih lanjut, nama perusahaan mereka akan dima- 
sukkan pada daftar hitam (black list) dan pada akhirnya 
usaha dagang mereka akan hancur, Jadi sebenarnya sudah 
ada ketentuan dari perkumpulan tersebut agar mereka se
cara sukarela menaati putusan arbitrase internasional 
tersebut.
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Jadi dalam hal Ini beluro ada akibat hukum yang pasti 
tentang penolakan terhadap eksekusi putusan arbitrase 
internasional oleh suatu negara. Akibat yang ada hanya- 
lah negara tersebut dapat dituduh melakukan suatu inter
national wrong saja atau apabila para pihak yang menga- 
dakan arbitrase ini menjadi anggota dari suatu perkumpu- 
lan tertentu dapat dipecat dari keanggotaannya yang pada 
akhirnya akan mengakibatkan kerugian besar pada perusa- 
haan tersebut*
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BAB V 
PENUTUP

1 • Kesimpulan
Setelah membaca beberapa uraian yang terdapat pa

da bab-bab terdahulu, pada akhirnya dapatlah diperoleh
beberapa kesimpulan, yakni :
1) pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase meru- 

pakan pilihan yang menarik, karena diharapkan lebih 
mampu memberikan jaminan perlindungan atas kepenting- 
an mereka;

2) dengan ikut sertanya Indonesia pada Convention on the 
Recoqnition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
1959 yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 
Tahun 1981, maka sekarang sudah tidak menjadi soal la
gi mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbit
rase asing;

3) setelah adanya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 
tidak diperlukan lagi suatu peraturan pelaksanaan le
bih lanjutj

4) pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di- 
lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara 
yang berlaku didalam wilayah dimana putusan itu di- 
minta untuk dilaksanakan;

5) alasan-alasan yang digunakan untuk menolak pelaksana-
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an putusar, arbitrase asing tidak sebagaimana alasan- 
alasan penolakan yang disebutkan dalam Konvensi Hew 
York 1958;

6) telah ter.iadi penilaian kembali seluruhnya terhadap 
putusan arbitrase asing;

7) belum ada akibat hukum yang pasti atas penolakan ekse
kusi putusan arbitrase asing oleh suatu negara;

8) walaupun eudah ada Keputusan Presiden Homor 34 Tahun 
1981, dalam prakteknya tidak begitu mudah untuk mem
peroleh pelaksanaan yang riil daripada putusan arbi
trase asing.

2. Saran

1. Sebaiknya badan-badan peradilan di Indonesia konaek- 
wen tentang eksekusi putusan arbitraso asing, yaitu 
bahwa dengan telah ikut sertanya Indonesia pada Kon
vensi New York 1958 maka putusan-putusan arbitrase 
aning dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan 
segala akibat hukumnya.

2. Alasan-alasan yang dipakai untuk menolak putusan ar
bitrase asing hendaknya sesuai dengan ketentuan kon
vensi sedang prosedur untuk eksekusi disesuaikan de
ngan ketentuan hukum acara di negara tersebut.
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