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RINGKASAN:  

 

 ... Artikel ini memperkenalkan faktor-faktor paling penting yang harus dipertimbangkan 

pada saat merancang klausul arbitrase untuk sebuah transaksi internasional. ... AAA 

menyerahkan keputusan tentang di mana arbitrase akan dilaksanakan kepada para pihak, 

dengan memberikan kepada mereka jangka waktu enam puluh hari setelah dimulainya 

arbitrase untuk mengambil keputusan atau majelis arbitrase yang akan mengambil 

keputusan tersebut. … Pada saat merancang klausul arbitrase, para pihak harus 

menyebutkan hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip untuk menetapkan hukum yang 

berlaku tersebut. … Di LCIA, seorang arbiter tunggal akan ditunjuk kecuali apabila para 

pihak telah menyepakati lain atau Pengadilan menetapkan bahwa dengan 

mempertimbangkan seluruh kemungkinan diperlukan sebuah majelis dengan tiga orang 

anggota. … Beberapa peraturan yang berkenaan dengan bukti dalam klausul arbitrase 

mungkin diperlukan oleh karena terbatasnya kemungkinan penemuan bukti di dalam 

majelis arbitrase sendiri. … Pada umumnya, pihak yang kalah yang menentang keputusan 

arbitrase tidak akan bersedia menanggung biaya arbitrase. … Hukum yang berlaku 

terhadap persetujuan tersebut dapat berasal dari a) hukum yang dipilih oleh para pihak 

untuk mengatur persetujuan arbitrase tersebut; b) hukum di tempat pelaksanaan arbitrase; 

c) hukum yang mengatur persetujuan pendahuluan para pihak; dan d) hukum dari tempat 

yang diinginkan untuk pelaksanaan keputusan oleh pengadilan. … Namun demikian, 

pada saat merancang klausul arbitrase tersebut perlu untuk selalu dipertimbangkan bahwa 

competence de la competence bukan hal yang dipermasalahkan. … 

 

TEKS-1: 

 

 [*222]  I. PENDAHULUAN 

 

 Artikel ini memperkenalkan faktor-faktor paling penting yang harus 

dipertimbangkan pada saat merancang klausul arbitrase untuk sebuah transaksi 



internasional. Artikel ini akan membahas masing-masing faktor dalam klausul arbitrase 

dari sudut pandang umum dan mengajukan solusi-solusi yang mungkin diambil 

berdasarkan pendekatan-pendekatan kelembagaan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk 

menunjukkan masalah-masalah praktis dan tantangan-tantangan yang bersifat teoritis 

dalam proses perancangan. 

 

 Setiap proses arbitrase dimulai dengan permufakatan para pihak untuk 

mengadakan arbitrase. Permufakatan ini dapat dicapai baik dalam persetujuan para pihak 

yang sesungguhnya dalam bentuk klausul arbitrase maupun pada saat terjadinya 

perselisihan. Situasi yang disebut belakangan (persetujuan pemilihan forum arbitrase) n1 

kurang menarik karena kesadaran para pihak akan kebutuhan dan kecemasan mereka 

yang sebenarnya dalam transaksi memungkinkan mereka untuk memilih prosedur 

penyelesaian perselisihan yang dapat mengatasi kebutuhan dan kecemasan tersebut. Di 

samping itu, persetujuan-persetujuan pemilihan forum jarang dibandingkan dengan 

klausul-klausul arbitrase dalam kontrak. n2 

 

 Berbeda dengan persetujuan pemilihan forum, klausul arbitrase disusun dalam 

situasi kesepakatan dan pemahaman bersama yang diperlukan untuk mencapai 

kesepakatan tentang syarat-syarat umum dalam persetujuan yang sesungguhnya. Klausul 

arbitrase merupakan kepentingan sekunder karena klausul tersebut dirancang untuk hanya 

berlaku apabila terjadi suatu kesalahan. Kedua faktor ini, semangat pemahaman dan 

klausul arbitrase sebagai efek samping dari persetujuan dasar, menimbulkan bahaya 

bahwa klausul tersebut tidak disusun dengan perhatian dan pertimbangan yang 

diperlukan. Anggapan ini didukung oleh pengalaman praktis. n3 Jumlah kesalahan 

mendasar dalam klausul arbitrase sangat mengejutkan. n4 Artikel ini mempelajari proses 

[*223] perancangan klausul-klausul arbitrase dalam konteks internasional dan 

menyinggung masalah penafsiran. 

 

 II. MERANCANG KLAUSUL ARBITRASE 

 

 A. Umum  

 

 Merancang klausul arbitrase membutuhkan perhatian dan kehati-hatian yang sama 

besarnya dengan merancang sebuah undang-undang. Pada kenyataannya, klausul 

arbitrase merupakan “undang-undang swasta” yang mengatur hampir seluruh aspek dari 

hubungan hukum yang bersangkutan. n5 Keputusan para pihak yang berkaitan dengan 

klausul arbitrase akan menentukan gaya, panjang, kerumitan, kejujuran, dan biaya 

penyelesaian sengketa mereka dan akan sangat menentukan apakah proses tersebut 

menghasilkan penyelesaian akhir yang dapat dilaksanakan. n6 Pada akhirnya, perlu 

dipahami bahwa hampir seluruh keuntungan yang ditawarkan oleh arbitrase termasuk 

kecepatan, pengaruh pihak yang besar terhadap proses yang berlangsung, keuntungan 

biaya, dan lain-lain, hanya dapat dinikmati apabila ketentuan-ketentuan dalam klausul 

arbitrase adalah tepat. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa apabila sebuah klausul 

arbitrase tidak disusun dengan hati-hati, sebaiknya klausul tersebut tidak dimasukkan ke 

dalam kontrak. 

 



 B. Klausul Standar dan Klausul Arbitrase Ad Hoc  

 

 Keputusan mendasar pertama pada saat merancang sebuah klausul arbitrase 

adalah apakah akan memanfaatkan salah satu dari lembaga arbitrase yang ada atau 

apakah menginginkan kewenangan penuh atas proses tersebut, pada kasus mana arbitrase 

ad hoc merupakan hal yang sesuai. Dalam setiap hal, perlu dipertimbangkan bahwa 

sangat sulit untuk berpindah dari arbitrase ad  [*224]  hoc ke proses kelembagaan, atau 

sebaliknya. n7 

 

 Tanpa memandang apakah satu pihak memilih ketentuan arbitrase standar atau ad 

hoc, klausul-klausul standar tetap ada. Namun, perlu dicatat bahwa klausul-klausul 

standar ini bersifat fleksibel dan bahwa para pihak dapat dan harus mengubah atau 

menambahkannya. Klausul arbitrase harus disesuaikan secara seksama dengan 

kepentingan-kepentingan para pihak dalam kontrak. n8 

 

 Sebuah arbitrase ad hoc akan sering menggunakan peraturan-peraturan yang 

dibuat pada tahun 1976 oleh Komisi PBB tentang Hukum Dagang Internasional 

(UNCITRAL). n9 Tidak ada dukungan kelembagaan karena penggunaan peraturan-

peraturan ini semata-mata untuk memudahkan penyusunan persetujuan arbitrase. Namun 

demikian disarankan untuk mengandalkan beberapa rangkaian peraturan, dan sebagian 

besar persetujuan arbitrase mengandalkannya. Peraturan UNCITRAL berlaku apabila 

“para pihak yang mengadakan kontrak telah menyetujui secara tertulis bahwa 

perselisihan yang berkaitan dengan kontrak harus diajukan kepada arbitrase berdasarkan 

Peraturan Arbitrase UNCITRAL.” n10 Klausul contoh yang diajukan sangat luas, terdiri 

atas bagian utama dan beberapa tambahan yang bersifat pilihan. n11 

 

 Terdapat banyak lembaga yang menawarkan arbitrase atau jasa penyelesaian 

perselisihan alternatif (ADR) yang bersifat umum. Yang paling lazim dan bereputasi 

adalah Kamar Dagang Internasional (ICC), Asosiasi Arbitrase Amerika (AAA), 

Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional [*225]  (LCIA), Kamar Dagang 

Stockholm, dan Pusat Lembaga Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi 

(ICSID) yang berafiliasi dengan Bank Dunia. n12 Klausul-klausul ICC, LCIA dan AAA 

diperiksa secara mendetil karena klausul-klausul tersebut paling sering digunakan. ICSID 

seringkali dipilih untuk proyek-proyek investasi yang besar; sementara Kamar Dagang 

Stockholm seringkali digunakan dalam kontrak-kontrak antara Timur dan Barat. 

 

 ICC di Paris mungkin merupakan lembaga arbitrase yang paling terkemuka, 

memeriksa sekitar 259 kasus setiap tahunnya. n13 Arbitrase ICC melibatkan sampai 

dengan 90 negara berbeda, dan para pihak yang pada awalnya terikat dalam transaksi 

Eropa lebih memilih arbitrase ICC. ICC cukup dihormati di seluruh dunia, yang mana 

secara positif mempengaruhi pemilihan forum arbitrase atau pelaksanaan keputusan 

arbitrase tersebut. Pengadilan Arbitrase ICC berwenang apabila para pihak telah setuju 

untuk menyerahkan kasus mereka kepada arbitrase yang diselenggarakan oleh ICC, dan, 

ipso facto, dan dengan demikian Peraturan ICC tersebut menjadi berlaku. n14 ICC tidak 

akan memulai proses arbitrase tanpa adanya persetujuan prima facie atau apabila 

persetujuan tersebut tidak menjelaskan tentang ICC dan tergugat tidak memberikan 



respon terhadap prosedur. n15  Klausul ICC yang luas tersebut mencakup peraturan-

peraturan perdamaian. n16 

 

 Didirikan pada tahun 1892, Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional 

merupakan lembaga arbitrase tertua di dunia. n17 Lembaga tersebut sangat terbiasa 

dengan [*226] arbitrase kelautan dan perdagangan internasional. Perbedaan yang utama 

antara LCIA dengan ICC terdapat pada pendekatan common law LCIA sebagaimana 

bertentangan dengan proses civiliste ICC yang menonjol. Pengadilan LCIA 

berwewenang, apabila setiap persetujuan, pemilihan forum atau referensi menyatakan 

bahwa arbitrase berdasarkan Peraturan LCIA. Dalam hal ini, Peraturan LCIA diterapkan 

dalam versi yang berlaku sebelum arbitrase dimulai. n18 Klausul LCIA bersifat luas dan 

sangat spesifik dalam kaitannya dengan kontrak pada mana klausul tersebut terlampir. 

n19 

 

 Asosiasi Arbitrase Amerika, berbasis di New York, mengadili baik kasus-kasus 

yang murni bersifat nasional maupun internasional. n20 AAA bereputasi dalam 

perselisihan di dalam negara Amerika, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap 

perselisihan dagang internasional, dicerminkan oleh pengunaan peraturan arbitrase 

internasional olehnya. n21 Peraturan AAA berlaku apabila para pihak telah menyetujui 

secara tertulis untuk mengadili perselisihan berdasarkan Peraturan tersebut. 

 

 [*227]  C. Aspek-aspek yang Harus Dipertimbangkan pada saat Merancang 

Sebuah Klausul arbitrase 

 

 Klausul-klausul standar tersebut di atas tidak bersifat wajib. Peraturan 

UNCITRAL tidak wajib dipatuhi secara mutlak dan Para Pihak, apabila mereka 

menginginkannya, dapat mengandalkan beberapa ketentuan. n24 Peraturan-peraturan 

ICC, LCIA dan AAA secara jelas menyatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut tunduk 

terhadap perubahan-perubahan yang  ditetapkan oleh para pihak. n25 Para pihak harus 

mempertimbangkan elemen-elemen dasar yang sesungguhnya dan yang berkaitan dengan 

proses perancangan klausul arbitrase. Dalam praktiknya, checklist berguna dalam 

menentukan kepentingan para pihak. n26 

 

 1. Klausul Luas atau Sempit 

 

 Para pihak harus menentukan apakah mereka hanya menginginkan aspek-aspek 

tertentu dari hubungan kontrak mereka yang diadili (misalnya, jumlah ganti rugi), atau 

segala perselisihan mereka yang berkaitan dengan kontrak. Klausul yang menyeluruh 

pada umumnya adalah jalan keluar yang terbaik. n27 Klausul yang bersifat luas harus 

mencakup tiga pernyataan kunci: “seluruhnya berselisih,” “dalam hubungannya dengan,” 

dan “akhirnya selesai.” n28 

 

 Peraturan-peraturan UNCITRAL, AAA, LCIA dan ICC berisi klausul-klausul 

luas. Klausul-klausul tersebut masing-masing melindungi kontrak dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan, keberadaan, keabsahan, dan pelanggaran. Para pihak yang 

merancang klausul arbitrase yang berdiri sendiri telah dianjurkan  [*228]  untuk secara 



tegas menyatakan bahwa klausul tersebut juga berkaitan dengan permasalahan kontrak itu 

sendiri. n29 Baik para pihak menyetujui klausul luas maupun sempit, mereka dapat 

mencegah arbitrase dengan membebankan jumlah minimal tertentu yang harus 

dipermasalahkan sebelum mereka memulai arbitrase. n30 

 

2. Lokasi Pelaksanaan Arbitrase 

 

 Keputusan arbitrase pada umumnya merupakan keputusan dari tempat di mana 

para arbiter mengeluarkannya, dan bukan keputusan dari tempat di mana para pihak harus 

melaksanakan kontrak. n31 Oleh karena itu, penasihat para pihak harus 

mempertimbangkan bagaimana hukum nasional akan bersikap terhadap arbitrase dan 

keputusan-keputusan arbitrase, dan apakah negara yang bersangkutan adalah salah satu 

pihak dalam Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbiter 

Asing tahun 1958. n32 Pilihan forum terdiri atas pertimbangan penting yang membawa 

konsekuensi-konsekuensi hukum penting. n33 Dampak tempat tidak seharusnya 

diremehkan, karena arbitrase tidak dilaksanakan di tempat yang tidak memiliki hukum. 

n35 

 

 Pertimbangan lain yang lebih sepele dapat juga dibuktikan penting. Misalnya, 

aspek-aspek berikut ini harus dipertimbangkan. n36 Tempat tersebut sebaiknya tidak 

menimbulkan biaya perjalanan yang berlebihan [*229]  oleh para arbiter, saksi, atau 

penasihat para pihak. Selain itu, prasarana komunikasi dan kantor tidak dapat diabaikan. 

Lebih dari itu, arbitrase internasional sebaiknya tidak bertempat di negara asal salah satu 

pihak, karena ini dapat menyebabkan masalah “pemain kandang”, memberikan 

keuntungan kepada salah satu pihak, dan sistem pengadilan dapat memperlakukan negara 

mereka sendiri dengan lebih baik. n37 Secara umum, peraturannya ialah: apabila ada 

keraguan, pilih tempat yang biasanya bersifat “netral.” 

 

 Hukum acara tentang tempat pelaksanaan arbitrase sangat penting. Sebuah negara 

sebaiknya tidak dipilih sebagai tempat pelaksanaan arbitrase apabila pengadilannya 

memiliki kekuasaan yang luas untuk campur tangan dalam proses pelaksanaan arbitrase. 

Selain itu, hukum lokal dari satu wilayah hukum tertentu dapat bersikap sangat 

membatasi dalam hal dapat dilakukan arbitrase. Mungkin terdapat peraturan-peraturan 

prosedural wajib yang ketat untuk pelaksanaan arbitrase yang mengatur pilihan dan 

kebutuhan para pihak. Di beberapa negara para arbiter dibatasi atau dikecualikan dari 

pengambilan keputusan ex aequo et bono. 

 

 Beberapa negara mendukung arbiter dalam menemukan dokumen-dokumen. 

Sikap terhadap tindakan-tindakan sementara pada dasarnya beragam. Di beberapa negara 

pengadilan dapat campur tangan dalam masalah penyelesaian perselisihan. Demikian 

pula dengan permasalahan pajak dapat bersifat relevan. Pada akhirnya, permasalahan 

pokok berkaitan dengan syarat-syarat untuk mengesampingkan atau membatalkan 

keputusan-keputusan arbitrase. 

 

 Berdasarkan Peraturan UNCITRAL, tanpa adanya persetujuan salah satu pihak, 

majelis arbitrase akan menetapkan tempat pelaksanaan arbitrase dalam kaitannya dengan 



keadaan arbitrase. n38 Tempat arbitrase ICC akan ditetapkan oleh Pengadilan kecuali 

para pihak menyetujui lain. n39 Dalam menetapkan tempat tersebut, Pengadilan akan 

memperhitungkan kenyamanan logistik para pihak, bahasa dan hukum yang berlaku pada 

kontrak, serta kenetralan politik tempat tersebut. n40 Penting untuk dicatat  [*230]  

bahwa spesifikasi sebuah lembaga arbitrase (co: “ICC di Paris”) dapat diartikan sebagai 

pilihan tempat pelaksanaan arbitrase. n41 

 

 Apabila para pihak tersebut tidak setuju atas tempat pelaksanaan arbitrase yang 

telah ditetapkan, proses Arbitrase akan dilaksanakan di London kecuali Majelis 

menetapkan, dengan mempertimbangkan seluruh kondisi kasus, bahwa tempat lain lebih 

sesuai. n42 AAA menyerahkan keputusan tentang di mana arbitrase akan dilaksanakan 

kepada para pihak, dengan memberikan kepada mereka jangka waktu enam puluh hari 

setelah arbitrase dimulai untuk mengambil keputusan atau majelis arbitrase yang akan 

mengambil keputusan tersebut. n43 

 

 Meskipun demikian, tempat pelaksanaan arbitrase tidak memaksa para arbiter dan 

para pihak untuk mengambil tindakan hanya di tempat tersebut. Berdasarkan Peraturan 

UNCITRAL, para arbiter dapat memeriksa saksi, mengadakan rapat di mana pun, dan 

memeriksa barang, properti lain atau dokumen. n44 Majelis arbitrase LCIA dapat 

mengadakan pemeriksaan dan rapat di mana pun, asalkan majelis tersebut membuat 

keputusan akhir di tempat pelaksanaan arbitrase. n45 Majelis arbitrase AAA dapat 

mengadakan konferensi, memeriksa saksi, memeriksa properti, atau dokumen di tempat 

mana pun yang dianggap sesuai. n46 Pada akhirnya para pihak dapat mengubah forum 

arbitrase apabila mereka dapat mencapai persetujuan; mereka tentu saja dapat 

melakukannya sebelum majelis arbitrase dibentuk. Bahkan hal ini nampaknya secara 

tersirat diizinkan oleh sebagian besar peraturan kelembagaan. n47 

 

3. Ketentuan pemberitahuan 

 

 Penting bagi para pihak untuk mengetahui apakah mereka terlibat dalam sebuah 

proses arbitrase sebelum mereka menerima keputusan akhir. Untuk menghasilkan 

keputusan yang dapat dilaksanakan, merupakan hal yang sangat penting  [*231]  bagi 

pihak yang memulai proses arbitrase untuk menjaga agar pihak yang lainnya tetap 

menerima informasi. Konvensi New York membuat keputusan-keputusan tidak dapat 

dilaksanakan apabila pihak saingan tidak diberitahukan tentang proses arbitrase tersebut. 

n48 

 

 Peraturan UNCITRAL mewajibkan pemberitahuan tentang arbitrase kepada 

responden, yang harus berisi informasi tertentu antara lain, misalnya, tuntutan dan 

kontrak yang bersangkutan. n49 Sekretariat menyampaikan pemberitahuan kepada 

responden dalam sebuah arbitrase ICC. n50 Proses kelembagaan menghubungkan 

pemberitahuan satu pihak dengan permohonan pelaksanaan arbitrase; proses arbitrase 

tidak dapat dimulai tanpa pemberitahuan kepada Responden. 

 

4. Hukum Sebenarnya n51 

 



 Seringkali, para pihak lebih memilih melaksanakan arbitrase untuk menghindari 

yurisdiksi. n52 Dalam kasus-kasus ini, pilihan hukum terdapat di dalam klausul arbitrase. 

Dalam situasi yang lain, pilihan hukum tidak diperlukan. Dalam konteks hukum 

internasional, para pihak harus mempertimbangkan secara hati-hati permasalahan hukum 

yang sebenarnya. 

 

 Sistem hukum beragam dalam hal-hal tertentu yang mendasar. Pada saat 

merancang klausul arbitrase, para pihak harus menyebutkan  hukum yang berlaku atau 

prinsip-prinsip untuk menetapkan hukum yang berlaku tersebut. Sebuah ketentuan, 

terpisah dari, tetapi sangat berkaitan dengan, klausul arbitrase lazimnya berisi pilihan 

hukum yang sebenarnya. n53 Tanpa adanya pilihan ketentuan hukum, [*232]  para arbiter 

pertama-tama harus memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional untuk 

menemukan hukum yang berlaku yang akan terbukti berhasil. Hal ini berhasil; namun 

demikian hanya pada beberapa kasus. Misalnya, Konvensi Eropa tentang Arbitrase 

Perdagangan Internasional (1961), Konvensi Eropa tentang Hukum yang Berlaku 

terhadap Kewajiban-kewajiban Berdasarkan Kontrak (1980), dan Konvensi PBB tentang 

Kontrak Perdagangan Barang Internasional (1980), termasuk ketentuan-ketentuan tentang 

hukum sebenarnya yang berlaku. 

 

 Seperti biasanya, para arbiter tidak memiliki panduan yang jelas akan hukum 

sesungguhnya yang berlaku. Prinsip yang menimbulkan peraturan tentang konflik hukum 

dari tempat pelaksanaan arbitrase akan membawa kepada hukum sesungguhnya yang 

berlaku yang mulai terkikis. Para arbiter terkadang menerapkan secara langsung hukum 

sebenarnya tertentu. Di saat lain, mereka memulai proses menurut prinsip-prinsip umum 

tentang konflik hukum, atau prinsip-prinsip umum peraturan tentang konflik hukum dari 

negara-negara yang terlibat. n54 

 

 Peraturan UNCITRAL mengatur majelis arbitrase, tanpa adanya persetujuan para 

pihak, untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan of peraturan konflik hukum yang 

dianggap berlaku. n55 Kecuali disepakati lain oleh para pihak, hal yang sama berlaku 

pada majelis arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan ICC. n56 Kecuali 

disepakati lain setiap saat oleh para pihak, arbiter LCIA berwenang, tunduk kepada setiap 

batasan dari hukum yang berlaku, untuk menetapkan peraturan hukum apa yang 

mengatur atau yang berlaku terhadap setiap kontrak atau masalah di antara para pihak. 

n57 Majelis arbitrase AAA harus, tanpa memandang persetujuan para pihak, menerapkan 

hukum tersebut sebagaimana dianggap sesuai. n58 

 

 Terpisah dari hukum nasional tertentu, para pihak dapat setuju bahwa arbiter 

merupakan amiable compositeur (penengah) yang berarti dasar sebuah keputusan 

merupakan penyelesaian perselisihan yang adil  [*233]  (disebut jua keputusan ex aequo 

et bono). n59 Para pihak dari negara yang menggunakan civil law khususnya harus 

berusaha menjelaskan pemahaman mereka tentang arti penerapan prinsip-prinsip yang 

adil. Toleransi wilayah hukum nasional tentang keputusan-keputusan keadilan sangat 

beragam. n60 

 

 Peraturan UNCITRAL mengizinkan para arbiter untuk melakukan tindakan ex 



aequo et bono apabila para pihak telah secara tegas menyatakan persetujuan dan apabila 

diizinkan oleh hukum yang berlaku terhadap prosedur arbitrase. n61 Arbiter ICC 

bertindak sebagai amiable compositeur apabila para pihak telah setuju untuk memberikan 

wewenang tersebut di atas. n62 Arbiter AAA juga dapat bertindak sebagai amiable 

compositeur apabila diberikan wewenang oleh para pihak. n63 Pada akhirnya, para pihak 

harus mempertimbangkan arbitralis, peraturan hukum dagang internasional campuran. 

n64 

 

5. Para Arbiter 

 

 Dalam setiap proses hukum terdapat “faktor manusia” yaitu para hakim yang 

ditunjuk dan tidak dipilih oleh para pihak. Pengadilan hukum sangat bergantung pada 

kualifikasi, pengalaman dan sikap para hakim. Dalam hal arbitrase, bahkan lebih 

bergantung pada para arbiter, karena mereka dipilih dan bertindak dengan kreatifitas dan      

yang lebih tinggi daripada para rekan mereka yang berasal dari negara yang 

menggunakan common law. Dengan demikian, penunjukan arbiter merupakan keputusan 

yang paling penting yang mempengaruhi hasil arbitrase. 

 

 Pertanyaan yang pertama adalah berapa banyak arbiter yang harus memutuskan 

sebuah proses arbitrase. Pada umumnya para pihak memilih satu atau tiga orang arbiter. 

Berapa banyak wajarnya arbiter bergantung pada jumlah uang dalam perselisihan. Dalam 

perselisihan dengan jumlah yang kecil, para pihak akan mencoba untuk menghindari 

biaya berlebihan yang akan muncul  [*234]  dengan memakai tiga orang arbiter karena 

biaya tersebut dapat melampaui jumlah dalam perselisihan tersebut. Apabila sejak awal 

besar jumlah dalam perselisihan tidak jelas, para pihak dapat memasukkan sebuah klausul 

dengan ketentuan bahwa akan ada tiga orang arbiter bagi sejumlah uang tertentu yang 

dipertentangkan. n65 

 

 Para pihak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini pada saat 

memutuskan untuk memiliki satu dari tiga sikap berikut : kecepatan proses, kemampuan 

untuk memperoleh gabungan pokok masalah dan ahli hukum dari sejumlah arbiter, 

kekonsistenan yang diperoleh dengan satu orang arbitrator, dan komunikasi yang lebih 

baik antara dua orang arbiter yang ditunjuk oleh para pihak. n66 Satu orang arbiter pada 

umumnya cukup untuk menangani sebuah kasus. N67 

 

 Masalah berikutnya yaitu pihak berwenang yang mengatur, yang penting bagi 

satu orang arbiter dan mungkin juga diperlukan bagi tiga orang arbiter. Dalam hal 

terdapat satu orang arbiter, para pihak menyerahkan usulan kepada pihak berwenang 

yang mengatur yang kemudian akan memilih satu orang dari yang disusulkan oleh salah 

satu atau kedua belah pihak. Dalam hal terdapat tiga orang arbiter, setiap pihak akan 

menunjuk satu orang arbiter dan para arbiter yang ditunjuk tersebut akan memilih arbiter 

yang ketiga yang akan menjadi ketuanya. Namun demikian, ada banyak variasi. Jelas 

bahwa kerumitan yang meningkat dalam proses penunjukan nampaknya juga akan 

meningkatkan perselisihan. Para pihak, dalam setiap hal, harus  memberikan batas waktu 

untuk proses pembentukan majelis arbitrase guna menghindari penundaan yang tidak 

perlu. n68 



 

 Permasalahan yang berikutnya berkenaan dengan kualitas para arbiter. Arbitrase 

seringkali dipilih untuk menghindari konflik dengan prasangka nasional, oleh karena itu, 

para pihak dapat mempertimbangkan untuk mengesampingkan beberapa negara atau 

hanya menyetujui salah satunya. Kemampuan para arbiter tentunya bukan sebuah 

quantine negligible. Seringkali, arbitrase dipilih karena diperlukan wawasan yang luas 

dalam satu bidang yang sangat sempit. Sebuah latar belakang dan pengalaman di bidang 

hukum diperlukan karena arbitrase, dengan seluruh perbedaannya dengan pengadilan 

yang konvensional, merupakan proses hukum. Apabila para pihak  [*235]  tidak 

mengandalkan sumber-sumber lembaga arbitrase, mereka dapat mencari arbiter yang 

kompeten dalam petunjuk bagi para arbiter. n69 Ada banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan pada saat menentukan pilihan, seperti jadwal para arbiter, “faktor 

penyebab” pribadi, dan keputusan-keputusan terdahulu dari seorang arbiter tertentu. 

 

 Pada akhirnya, para pihak harus memikirkan kebebasan dan kenetralan para 

arbiter tersebut dan bagaimana caranya memberi mereka tantangan. Tentunya, masalah 

kebebasan dalam hal terdapat dua orang arbiter yang ditunjuk oleh para pihak harus 

dipikirkan secara serius. n70 Dalam situasi di mana para pihak telah merancang sebuah 

klausul arbitrase ad hoc, mereka dapat memasukkan peraturan-peraturan etik tentang 

Asosiasi Bar Internasional. n71 Beberapa dari permasalahan tersebut di atas dapat 

dihindari dengan secara jelas menyebutkan para arbiter dalam perjanjian arbitrase 

tersebut.  

 

 Pemilihan dan penunjukkan para arbiter, lembaga atau prosedur standar secara 

khusus sangat membantu. Peraturan UNCITRAL menyerahkan hal tersebut untuk 

diputuskan oleh para pihak, baik dalam klausul atau melalui persetujuan para pihak 

dalam jangka waktu lima belas hari setelah dimulainya proses tersebut, apabila harus ada 

satu atau tiga orang arbiter. Tanpa adanya persetujuan, tiga orang arbiter akan ditunjuk. 

n72 Apabila tidak terdapat ketentuan untuk menunjuk pihak yang berwenang, para pihak 

harus mencapai sebuah persetujuan atau mendatangi Sekretaris Jenderal Pengadilan 

Tetap Arbitrase di  [*236]  di Den Haag. Peraturan yang sama berlaku bagi pemilihan 

arbiter tunggal. Apabila tiga orang arbiter akan dipilih, setiap pihak memilih satu orang 

dan yang ketiga, arbiter ketua, akan dipilih oleh dua orang arbiter yang dipilih oleh para 

pihak tersebut. n73 

 

 Sesuai dengan Peraturan ICC, seorang arbiter tunggal dalam ditunjuk dalam 

jangka waktu tiga puluh hari setelah permohonan pelaksanaan arbitrase. n74 Tanpa 

adanya persetujuan, Pengadilan ICC akan menunjuk seorang arbiter. Dalam hal akan 

ditunjuk tiga orang arbiter, setiap pihak menunjuk satu orang arbiter dan yang ketiga 

ditunjuk oleh Pengadilan ICC, kecuali para pihak telah menyepakati bahwa arbiter yang 

ketiga harus dipilih oleh para arbiter yang ditunjuk oleh para pihak tersebut. Tanpa 

adanya persetujuan tentang jumlah arbiter, Pengadilan ICC hanya akan menunjuk satu 

orang arbiter, meskipun sebenarnya menurut Pengadilan perselisihan tersebut menyetujui 

penunjukan tiga orang arbiter. Peraturan ICC sangat menekankan proses pemilihan dalam 

hal negara arbiter. n75 Tujuan yang penting dalam memilih para arbiter adalah untuk 

menghindari prasangka nasional, yang dapat dicapai melalui pemanfaatan jaringan 



Komite Nasional ICC yang ekstensif. Para pihak harus selalu ingat bahwa pengadilan 

ICC harus mengkonfirmasikan para calon dari para pihak. Proses konfirmasi ini 

menciptakan batasan bagi kebebasan para pihak dalam memilih seorang arbiter. 

 

 Di LCIA, seorang arbiter tunggal akan ditunjuk kecuali apabila para pihak 

menyetujui lain atau Pengadilan menetapkan bahwa dengan mempertimbangkan seluruh 

kemungkinan diperlukan tiga orang arbiter. n76 Hanya Pengadilan yang diberikan 

wewenang untuk menunjuk para arbiter. n77 Meskipun demikian, “Pengadilan akan 

menunjuk para arbiter dengan memperhatikan setiap metode atau kriteria pemilihan yang 

disepakati oleh para pihak.” n78 Jelas bahwa Peraturan LCIA menyerahkan banyak tugas 

kepada para pihak, tetapi menyerahkan keputusan kepada Pengadilan. n79 “Pengadilan 

dapat menolak untuk menunjuk  [*237]  para calon apabila Pengadilan menetapkan 

bahwa para calon tersebut tidak cocok, tidak bebas atau tidak netral.” n80 Negara dari 

calon arbiter juga berperan dalam keputusan Pengadilan. n81 

 

 Sesuai dengan Peraturan AAA, “apabila para pihak belum menyepakati jumlah 

arbiter, satu orang arbiter akan ditunjuk kecuali apabila para pengurus menentukan, 

dalam kebebasannya untuk menentukan, bahwa tiga orang arbiter adalah sesuai oleh 

karena besarnya, rumitnya atau keadaan kasus yang bersangkutan.” n82 “Dalam memilih 

para abiter, para pihak dapat menyepakati bersama prosedur apa pun untuk menunjuk 

para arbiter.” n83 Apabila dalam jangka waktu empat puluh lima hari setelah arbitrase 

dimulai, para pihak belum menyepakati satu prosedur untuk memilih para arbiter, atau 

belum menyepakati bersama penunjukan para arbiter, pengurus akan menunjuk para 

arbiter dan arbiter ketua. n84 Jelas bahwa Peraturan AAA kurang bersifat “memerintah” 

daripada Peraturan-peraturan ICC dan LCIA, karena Peraturan AAA berupa bimbingan 

bagi para pihak dalam membuat keputusan mereka sementara Peraturan-peraturan ICC 

dan LCIA memberikan kepada pengadilan kemampuan untuk memilih seorang arbiter 

tanpa memandang keinginan para pihak. 

 

6. Tindakan Sementara 

 

 Arbitrase lazimnya lebih cepat daripada proses pengadilan, namun demikian, 

sebuah keputusan arbitrase masih mungkin terlambat untuk memungkinkan pihak yang 

dirugikan untuk mencegah perubahan-perubahan yang tidak dapat dirubah kembali atau 

untuk menghindari kerugian yang besar dalam hal uang. Untuk alasan ini, para pihak 

harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan sementara. n85 Perjanjian-

perjanjian  [*238]  internasional tidak cukup membantu dalam hal ini. Sebaliknya, 

undang-undang arbitrase nasional merupakan hal yang penting. Beberapa di antaranya 

melarang tindakan sementara dalam arbitrase, beberapa yang lainnya mengizinkan atau 

bahkan memberikan bimbingan kepada tindakan sementara tersebut. n86 Oleh karena itu, 

para pihak harus memperhatikan tempat pelaksanaan arbitrase. Karena tindakan 

sementara merupakan prinsip hukum yang tidak diatur secara cukup baik, akan lebih baik 

bagi para pihak untuk menyatakan secara expressis verbis apakah mereka ingin 

mengambil tindakan sementara dan, apabila demikian, tindakan sementara apa yang 

mereka inginkan. Tindakan sementara dapat mencakup: penyitaan barang, penyelesaian 



berdasarkan putusan, dan tindakan jaminan, seperti pembayaran ke dalam rekening 

penitipan. 

 

 Peraturan UNCITRAL mengizinkan majelis arbitrasae, atas permohonan salah 

satu pihak atau apabila para arbiter menganggapnya perlu, untuk mengambil tindakan 

sementara yang dapat berbentuk keputusan sementara. n87 Di dalam arbitrase ICC, para 

pihak bebas menggunakan setiap kewenangan peradilan untuk tindakan-tindakan 

sementara atau perlindungan tanpa batasan sebelum file dikirimkan. Namun setelah file 

dikirimkan, penggunaan tersebut diberikan hanya dalam keadaan luar biasa. n88 Majelis 

arbitrase LCIA dapat memungkinkan pemeriksaan barang atau memerintakan 

disediakannya tempat penyimpanan, penjualan atau pembuangan barang apa pun di 

bawah pengawasan para pihak. n89 Perintah tersebut di atas harus dilakukan dalam batas-

batas hukum yang berlaku dan dilakukan oleh para pihak. n90 

 

 Demikian seperti Peraturan UNCITRAL, Peraturan AAA menetapkan bahwa 

majelis arbitrase dapat mengambil tindakan sementara apa pun yang dianggapnya perlu 

atas permohonan pihak mana pun. Secara khusus, peraturan tersebut meminta agar 

barang-barang dititipkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan perlindungan. Selain itu, 

tindakan sementara dapat berbentuk keputusan arbiter. n91 Dalam hal arbitrase 

kelembagaan, para pihak dapat menetapkan [*239]  tindakan sementara, atau setidaknya 

para pihak dapat memiliki hak untuk mengambil tindakan tersebut dari pengadilan tanpa 

membatalkan perjanjian arbitrase. n92 

 

7. Peraturan tentang Bukti n93 

 

 Proses penemuan bukti dalam sebuah pelaksanaan arbitrase memberikan contoh 

yang jelas akan perbedaan antara budaya-budaya hukum. n94 Pada umumnya, para 

arbiter internasional tidak memiliki kemampuan penemuan bukti yang ekstensif. Bagi 

para pihak dalam wilayah hukum yang menggunakan common law, yang terbiasa dengan 

sistem penemuan bukti pra-persidangan yang ekstensif, hal ini dapat menimbulkan 

“kekagetan” tertentu. Selain itu, Peraturan-peraturan ICC dan LCIA tidak mengandung 

ketentuan untuk pengenalan bukti. n95 Para pihak dalam arbitrase AAA harus 

membuktikan fakta-fakta yang mereka yakini dalam tuntutan maupun pembelaan mereka, 

tetapi majelis arbitrase dapat, setiap saat selama proses arbitrase, meminta para pihak 

untuk menyediakan dokumen-dokumen, lampiran-lampiran atau bukti lain apa pun yang 

dianggap perlu atau sesuai. n96 

 

 Peraturan UNCITRAL bahkan lebih ketat. Misalnya, setiap saat selama proses 

arbitrase UNCITRAL, majelis arbitrase dapat meminta para pihak untuk menyediakan 

dokumen-dokumen, lampiran-lampiran atau bukti lain apa pun dalam jangka waktu 

tertentu. n97 Beberapa peraturan yang berkenaan dengan bukti dalam klausul arbitrase 

mungkin diperlukan karena terbatasnya kemungkinan penemuan bukti di dalam 

pengadilan arbitrase sendiri. Namun demikian, para pihak dapat berharap untuk dapat 

membatasi kemampuan menemukan bukti yang luas dari para arbiter sesuai dengan 

Peraturan UNCITRAL. 

 



 Penyertaan banyak ketentuan yang berkenaan dengan bukti ke dalam klausul 

arbitrase tidak selalu mungkin dilakukan, namun demikian, apabila  [*240]   ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan bukti dimasukkan. Para pihak harus memperhatikan 

setiap batasan lingkup dan waktu dari penemuan bukti tersebut untuk menghindari 

penundaan dan biaya yang sangat berat. n98 Bahkan pada saat para pihak memutuskan 

untuk meneruskan tanpa ada ketentuan apa pun yang berkenaan dengan bukti dalam 

klausul arbitrase, para pihak dapat menyetujui dan mengadopsi peraturan yang berkenaan 

dengan bukti segera sebelum proses arbitrase dimulai. n99 Selain merancang peraturan 

mereka sendiri yang berkenaan dengan bukti dalam persetujuan arbitrase, para pihak 

dapat memilih untuk menggunakan peraturan yang berkenaan dengan bukti yang disusun 

oleh Asosiasi Bar Internasional. n100 

 

8. Bahasa 

 

 Pada awalnya, bahasa arbitrase tidak menimbulkan permasalahan apa pun. 

Namun demikian, menyimpang dari kesan pertama ini, bahasa arbitrase dapat menjadi 

sangat penting. Misalnya, bahasa arbitrase dapat menimbulkan biaya yang besar untuk 

pekerjaan terjemahan hukukm. Selain itu, para pihak dapat tetap mempertahankan 

“penasehat” mereka, yang tidak dapat berbicara dalam bahasa yang dipilih untuk 

arbitrase, dan para arbiter tertentu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena halangan 

bahasa. Sesuai dengan Peraturan UNCITRAL, majelis arbitrase akan menetapkan bahasa 

yang akan digunakan dalam arbitrase kecuali para pihak telah menyekapati bahasa yang 

akan digunakan dalam proses arbitrase sebelum arbitrase dimulai. n101 

 

 Arbiter ICC menetapkan bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase. Meskipun 

demikian, arbiter tersebut akan memperhatikan dengan seksama segala kemungkinan 

yang berkaitan dengan arbitrase, terutama bahasa kontrak. Bahasa yang digunakan dalam 

arbitrase adalah bahasa dari dokumen yang berisi persetujuan arbitrase, kecuali para 

pihak telah menetapkan sebaliknya. n102 Dalam persetujuan arbitrase, [*241]  bahasa 

Inggris dan Perancis adalah bahasa yang sering digunakan. n103 Namun demikian, perlu 

dicatat bahwa beberapa negara menetapkan bahasa yang akan digunakan untuk proses 

arbitrase yang mengambil tempat di wilayah hukum mereka. n104 

 

9. Biaya 

 

 Biaya pelaksanaan biasanya mencakup biaya pengadilan, biaya pendaftaran 

keputusan, dan pajak. Pada umumnya, pihak yang kalah yang menentang keputusan 

arbitrase tidak akan bersedia menanggung biaya arbitrase. n105 Oleh karena itu, 

sebaiknya pihak yang kalah tidak diwajibkan membayar biaa arbitrase. n106 Sebaliknya, 

biaya tersebut  harus ditanggung oleh pihak yang menolak pelaksanaan keputusan 

arbitrase. n107 Agar aman, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menyediakan 

jaminan atas biaya seperti rekening penitipan atau jaminan bank. n108 Tanpa 

memandang siapa yang membayar biaya dalam proses ad hoc, para pihak harus 

menyelesaikan masalah pembayaran pada saat pertemuan pertama dengan para arbiter. 

n109 

 



 Peraturan UNCITRAL melarang pihak yang tidak berhasil untuk menanggung 

biaya arbitrase selain kerugian mereka. n110 Majelis arbitrase dapat melakukan 

penyimpangan dari prinsipnya dalam situasi di mana majelis arbitrase “menetapkan 

bahwa pembebanan [biaya kepada pihak yang dirugian] merupakan hal yang wajar.” 

n111 Keputusan ICC, terpisah dari keputusan in merito, berisi ketentuan kepada siapa 

biaya arbitrase tersebut dan masing-masing bagian biaya tersebut diberikan. n112 Biaya 

[*242]  dalam arbitrase ICC cukup besar, karena biaya tersebut bergantung pada jumlah 

dalam perselisihan. Kecuali para pihak menyetujui lain, Majelis Arbitrase LCIA harus 

menetapkan bagian biaya yang harus dibayar oleh para pihak. n113 Sesuai dengan 

Peraturan AAA, perngadilan menetapkan biaya arbitrase dan juga membagikan biaya 

secara adil di antara para pihak. n114 Ketentuan-ketentuan arbitrase kelembagaan 

beroperasi secara berbeda dengan ketentuan-ketentuan di atas dan memberikan dua 

contoh dasar: baik pihak yang rugi menanggung biaya tersebut, atau kedua belah pihak 

menanggung biaya yang sama. Namun demikian, pada praktiknya, negara seorang arbiter 

dapat mempengaruhi bagaimana biaya arbitrase ditanggung, dan dengan demikian, 

negara seorang arbiter dapat bersifat menentukan dalam berbagai hal. n115 

 

10. Bunga 

 

 Para pihak tidak mungkin ingin menyerahkan masalah bunga kepada undang-

undang dari wilayah hukum yang berlaku. Para pihak harus membedakan antara dua jenis 

bunga. Jenis bunga yang pertama, bunga pra putusan, berkaitan dengan bunga terhitung 

sejak saat pelanggaran sampai dengan tanggal keputusan arbitrase yang sebenarnya. 

Penyertaan jenis bunga ini semata-mata memperumit prosedur dan tidak lazim. Jenis 

bunga yang kedua, bunga sesudah putusan, timbul sejak tanggal keputusan sampai 

dengan tanggal pembayaran sesungguhnya. n116 Para pihak dapat menetapkan jumlah 

bunga, baik dengan menyatakan suku bunga dalam persetujuan arbitrase atau dengan 

mengacu kepada indeks seperti LIBOR atau “suku bunga terendah” sebuah bank. 

Berdasarkan Peraturan LCIA, majelis dapat membebankan bunga yang sederhana atau 

yang terus bertambah pada suku bunga sebagaimana yang ditetapkan oleh majelis secara 

sesuai. n117 Keputusan-keputusan tersebut tidak memberikan mandat agar majelis terikat 

oleh suku bunga yang sah, termasuk setiap undang-undang bunga uang [*243] dari 

wilayah hukum tertentu. n118 Kepentingan sebuah keputusan dapat timbul selama jangka 

waktu apa pun yang ditetapkan sesuai oleh Majelis Arbitrase, tetapi tanggal akhir di mana 

bunga dapat timbul adalah tanggal di mana keputusan tersebut dipenuhi. n119 

 

11. Mata Uang 

 

 Mengukur keputusan arbitrase dalam mata uang yang lazim dan tertentu 

memudahkan pelaksanaan. Ini tidak berarti bahwa seluruh permohonan, perhitungan, 

pertanggungjawaban atau biaya-biaya lain yang timbul selama proses arbitrase harus 

dalam mata uang yang telah ditentukan. n120 Sebaliknya, hal tersebut berarti bahwa 

jumlah dari keputusan yang terakhir akan ditukar ke dalam mata uang yang telah dipilih; 

oleh karena itu, apabila para pihak menginginkan mata uang tertentu mereka harus 

menetapkan sebelumnya. n122 

 



12. Kekebalan Tertinggi 

 

 Dalam kasus-kasus di mana pihak yang tertinggi, atau agensi dari pihak tersebut, 

menandatangani persetujuan arbitrase, pihak swasta tersebut harus meminta pelepasan 

hak untuk mempertahankan kekebalan. Pelepasan hak ini seharusnya tidak hanya 

berkaitan dengan kekebalan terhadap wilayah hukum, tetapi juga mencakup ketentuan-

ketentuan yang membebaskan pihak tersebut dari pelaksanaan keputusan. Pembebasan 

pelaksanaan lebih penting daripada pembebasan dari wilayah hukum, karena kemudian 

dapat diambil kesimpulan dari persetujuan tersebut untuk melaksanakan arbitrase. n123 

Para pihak meminta pelepasan hak untuk mempertahankan kekebalan, karena 

berdasarkan hukum dari banyak negara, termasuk [*244] Amerika Serikat, memasuki 

satu hubungan dagang tidak mengimplikasikan pelepasan kekuasaan tertinggi. n124 

Bagaimana pun juga, pada akhirnya menyusun sebuah pelepasan hak untuk 

mempertahankan kekebalan tertinggi merupakan usaha persiapan yang terbaik, tetapi 

tidak bertindak sebagai jaminan untuk wilayah hukum dan pelaksanaan, karena hasilnya 

akan bergantung kepada keadaan kasus, dan badan hukum tertinggi terlibat. Dalam 

konteks ini, para pihak juga harus mencatat beberapa wilayah hukum yang membatasi 

kapasitas para agen pemerintah untuk menandatangani persetujuan arbitrase. 125 

 

13. Kerahasiaan 

 

 Salah satu dasar keunggulan arbitrase adalah kerahasiaan. Maka, pada saat 

menyusun sebuah persetujuan penulis harus memasukkan ketentuan tentang kerahasiaan. 

Sesuai dengan Peraturan UNCITRAL, keputusan dapat diumumkan hanya dengan 

persetujuan kedua belah pihak. n126 Hanya para pihak yang bersangkutan yang 

menerima salinan keputusan ICC. n127 Seluruh pertemuan dan pemeriksaan LCIA 

dilakukan secara rahasia kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. n128 Seusai dengan 

Peraturan AAA, baik pemeriksaan maupun keputusan bersifat rahasia kecuali disetujui 

lain oleh hukum dari wilayah hukum yang menentukan atau para pihak sebelum proses 

arbitrase dimulai. n129 Para pihak dapat berharap untuk memperluas ketentuan-ketentuan 

tentang kerahasiaan dari lembaga-lembaga arbitrase karena, sebagai peraturan umum, 

ketentuan-ketentuan ini seringkali kurang luas sebagaimana yang diperlukan untuk 

melindungi para pihak. Ketentuan tentang kerahasiaan kelembagaan hanya mencakup 

lembaga dan, oleh karenanya, keputusan-keputusan dapat diumumkan melalui tindakan 

sepihak. n130 Apabila para pihak berharap untuk dapat melindungi diri mereka sendiri 

terhadap [*245] penyingkapan apa pun yang tidak diharapkan, mereka harus menyetujui 

hal ini baik dalam klausul arbitrase maupun pada waktu yang berikutnya. n131 

 

14. Ketegasan 

 

 Para pihak harus menegaskan keputusan arbitrase dalam klausul arbitrase itu 

sendiri. Majelis arbitrase dalam bahasa Inggris menyadari bahwa diperlukan persetujuan 

“pengecualian” tersurat yang bersifat khusus, karena persetujuan tersebut mencegah 

kajian lebih lanjut akan masalah-masalah hukum oleh pengadilan. n132 Namun 

demikian, klausul dapat kekurangan nilai yang besar dalam praktik sesungguhnya. 

Bahkan, hukum nasional terkadang membatasi atau melarang persetujuan pengecualian. 



n133 Dalam hal di mana pembatalan-pembatalan perlindungan adalah sah, para pihak 

harus mempertimbangkan bahaya yang berkaitan dengan keputusan akhit oleh badan 

arbitrase. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa para pihak dapat, melalui persetujuan 

bersama, memperluas lingkup kesalahan yang dapat dimintakan naik banding dari 

undang-undang arbitrase nasional yang berlaku melalui persetujuan bersama. n134 

Peraturan-peraturan UNCITRAL, LCIA dan ICC menyatakan bahwa setiap keputusan 

yang diberikan oleh majelis adalah final. n135 

 

15. Konsolidasi Tuntutan 

 

 Seringkali untuk kepentingan kejujuran atau efisiensi beberapa tuntutan digabung 

menjadi satu buah proses. Misalnya, dalam pembuatan persetujuan dengan klausul 

arbitrase, terdapat pilihan untuk memasukkan perselisihan dengan sub kontraktor yang 

tidak terikat oleh klausul ke dalam proses arbitrase. Meskipun demikian, Arbitrase 

merupakan otonomi swasta dan semua pihak dari Arbitrase harus memberikan 

persetujuan. Dengan demikian, peraturan kelembagaan tidak ada kaitannya dengan 

konsolidasi, karena konsolidasi merupakan masalah yang rumit dan para pihak [*246]  

berada pada kedudukan yang tepat untuk mengatur. n136 Untungnya, ICC telah 

menerbitkan buku kecil yang memberikan bimbingan kepada para pihak yang bermaksud 

membuat ketentuan-ketentuan untuk arbitrase dengan banyak pihak. n137 Namun 

demikian, perlu diingat bahwa terkadang pengadilan memiliki wewenang untuk 

memerintahkan konsolidasi. n138 

 

 Pada saat merancang klausul arbitrase, para pihak mempersiapkan penyertaan 

pihak ketiga ke dalam proses arbitrase. Juga masuk akal bahwa kedua belah pihak 

sepakat untuk mengikat pihak ketiga yang terkait dengan kontrak utama, dan kontrak-

kontrak yang “terkait” dengan arbitrase. Pada akhirnya, perlu diketahui bahwa baik 

apabila konsolidasi ditetapkan oleh para pihak atau diperintahkan oleh majelis arbitrase, 

berbagai masalah akan muncul dalam arbitrase, seperti masalah sekitar penunjukan para 

arbiter. n139  

 

16. Bentuk Persetujuan Arbitrase 

 

 Syarat utama persetujuan arbitrase yang sah adalah bahwa persertujuan arbitrase 

tersebut dibuat secara tertulis. Meskipun beberapa kondisi memungkinkan, dalam batas-

batas tertentu, prsetujuan arbitrase lisan, peraturan internasional tentang arbitrase tidak 

mengizinkan persetujuan lisan diakui sebagai persetujuan arbitrase yang sah dan dapat 

dilaksanakan. n140 Konvensi New York mendefinisikan perjanjian tertulis sebagai 

“klausul arbitrase dalam kontrak, atau persetujuan arbitrase, ditandatangani oleh para 

pihak atau terkandung di dalam korespondensi atau telegram”. n141 Oleh karena itu, 

sesuai dengan Konvensi New York, persetujuan arbitrase harus dibuat secara tertulis agar 

dapat dilaksanakan. n142 

 

 [*247]  III. PENAFSIRAN KLAUSUL ARBITRASE 

 



 Komunikasi bukan hanya informasi yang dikirimkan, tetapi informasi yang 

diterima. Oleh karena itu, sangat penting bagi proses perancangan untuk 

mempertimbangkan bagaimana menafsirkan komunikasi. Pendek kata, para penyusun 

ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk menafsirkan klausul arbitrase dan 

standar-standar yang mendasari pengukurannya. 

 

 Hal ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks yang terkait dengan berbagai 

masalah dan doktrin hukum arbitrase perdagangan internasional. Anggapan yang pertama 

adalah bahwa arbitrase itu sendiri terpisah dari kontrak di mana arbitrase tersebut berada. 

n143 Doktrin ini dapat dijelaskan dengan cara yang berbagai cara dan  dengan batasan 

berbeda yang ditetapkan salam aturan hukum nasional. Bagaimanapun juga, terdapat satu 

dalil yang sederhana apabila para pihak setuju untuk melaksanakan arbitrase. Hal ini 

berarti memasukkan juga masalah keabsahan kontrak. Hanya doktrin hal dapat 

dipisahkan yang dapat menjamin bahwa tujuan para pihak diwujudkan. 

 

 Hasilnya, dalam konteks ini yaitu bahwa hukum yang berbeda dari persetujuan 

utama dapat diberlakukan terhadap klausul arbitrase yang berkaitan. Hukum yang berlaku 

terhadap persetujuan mungkin saja timbul dari a) hukum yang dipilih oleh para pihak 

untk mengatur persetujuan arbitrase tersebut; b) hukum di tempat pelaksanaan arbitrase; 

c) hukum yang mengatur persetujuan pendahuluan para pihak; dan d) hukum dari tempat 

yang diinginkan untuk pelaksanaan keputusan oleh pengadilan. n144 Pihak yang 

berwenang (competence de la competences), akan memilih hukum yang sesuai. Dalam 

menentukan pilihan tersebut, pihak berwenang ini lazimnya dibimbing oleh “prinsip 

keabsahan” yang artinya ia akan memilih hukum yang berlaku yang mengesahkan 

persetujuan tersebut. n145 Hal ini penting untuk  [*248]  pelaksanaan keputusan dalam 

lingkungan internasional   n146 

 

 Pada akhirnya kita sampai pada titik di mana kita harus menerapkan hukum 

nasional yang berkaitan dengan arbitrase. Di Amerika Serikat adalah AAA. n147 

Lazimnya, tidak terdapat peraturan penafsiran ekstensif untuk klausul-klausul arbitrase. 

Contohnya, FAA tidak berisi perintah apa pun tentang bagaimana menafsirkan 

persetujuan-persetujuan arbitrase. Para arbiter dan pengadilan harus sepenuhnya 

mengandalkan hukum kasus. Namun demikian, dalam kebanyakan kasus, baik tertulis 

dalam undang-undang maupun dibuat dalam hukum kasus, klausul arbitrase akan 

ditafsirkan dalam cara yang serupa dengan kontrak. Penerapan peraturan penyusunan 

kontrak sejauh ini berjalan lancar, karena klausul arbitrase pada akhirnya tidak lebih dari 

klausul penyelesaian perselisihan kontrak. 

 

 Masalah berikutnya yaitu tentang pihak berwenang yang menerapkan peraturan 

perancangan klausul arbitrase. Hal ini penting karena pihak berwenang yang berbeda 

dapat memperoleh hasil yang berbeda. Para pihak berwenang yang diizinkan adalah 

pengadilan atau arbiter tersebut sendiri. Berdasarkan doktrin competence de la 

competence, para arbiter menetapkan wilayah hukum mereka sendiri. n148 Meskipun 

perlu diakui bahwa masalah competence de la competence bukanlah doktrin 

internasional, melainkan nasional, masalah tersebut sudah lazim disebut internasional. 

n149 Namun demikian, pada saat merancang klausul tersebut perlu untuk selalu 



dipertimbangkan bahwa competence de la competence bukan hal yang dipermasalahkan. 

… Contohnya, di AS terdapat kasus-kasus yang secara tersirat menolak doktrin terebut 

n150 atau menerapkannya hanya pada beberapa persetujuan arbitrase. n151 Pengadilan 

dalam bahasa Inggris bersikap hati-hati dalam memberi competence [*249] de la 

competence kepada para arbiternya, karena di Perancis hal tersebut merupakan prinsip 

yang bagus. n152 Dalam hal apa pun, kata akhir, apakah majelis arbitrase berwenang, 

diputuskan oleh pengadilan. n153 

 

 Demikian pula peraturan kelembagaan memberikan keadaan dapat dipisahkan dan 

doktrin competence de la competence. n154 Hal ini merupakan hal penting sekunder 

karena prosedur kelembagaan bukan “peraturan super-hukum”, prosedur tersebut harus 

menggunakan hukum nasional dan dibatasi olehnya. n155 Peraturan kelembagaan daat 

memberikan beberapa panduan dalam kaitannya dengan tujuan para pihak, tetapi 

keputusan akhir terletak pada wilayah hukum nasional. 

 

 Pada saat melihat penafsiran klausul-klausul arbitrase, prinsip-prinsip berikut ini 

mengalami perubahan. Persetujuan arbitrase terpisah dari kontrak utama. Tanpa adanya 

pilihan ketentuan hukum yang jelas, terdapat beberapa wilayah hukum yang 

memungkinkan. Masalah hukum mana yang akan diterapkan dan tindakan penafsiran 

diselesaikan oleh para arbiter, apabila doktrin competence de la competence diterapkan. 

Doktrin ini dapat disebut bersifat internasional, namun demikian, bukan penerapan secara 

seragam di seluruh dunia. Setelah menemukan hukum yang berlaku dan pihak yang 

berwenang, doktrin-doktrin arbitrase nasional harus diterapkan. Berdasarkan peraturan-

peraturan ini, hampir seluruh klausul arbitrase akan ditafsirkan seperti ketentuan-

ketentuan kontrak. 

 

 [*250]  IV. KESIMPULAN 

 

 Arbitrase dapat menjadi alat penyelesaian perselisihan dengan banyak manfaat 

dibandingkan dengan pengadilan tradisional. Namun demikian, para pihak dan kuasa 

hukum mereka tidak selalu sadar akan pentingnya merancang klausul arbitrase dengan 

sebaik-baiknya. Kepentingan ilmiah tidak terlalu tinggi, mungkin karena kepentingan 

praktis. Dengan mengabaikan klausul arbitrase telah mengabaikan fakta bahwa hal 

tersebut dapat menjadi dasar bagi proses yang sangat mahal dan panjang lebar. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam diskusi sebelumnya, terdapat berbagai faktor  yang 

harus dipertimbangkan, beberapa di antaranya sangat bersifat praktis seperti prasarana 

tempat, dan yang lainnya rumit secara teori seperti pelaksanaan tindakan sementara yang 

diperintahkan oleh pegadilan berdasarkan hukum nasional. 

 

 Jelas tidak mungkin untuk memasukkan semua permasalahan yang telah 

didiskusikan di atas ke dalam sebuah klausul, namun para pihak harus waspada akan 

masalah-masalah yang mungkin timbul. Beberapa aspek akan menjadi cukup penting 

untuk dibahas dalam klausul arbitrase, sementara yang lainnya dapat dibiarkan saja. Para 

praktisi harus merancang klausul arbitrase dengan lebih berhati-hati, dengan menyadari 

pentingnya tindakan mereka tersebut. dari sudut pandang teori, mungkin saja diperlukan 



diskusi lebih lanjut tentang masalah-masalah terkait yang menarik perhatian kepada 

maksud perancangan klausul arbitrase yang diremehkan. 
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