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BAB 1

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Suatu perikatan harus dilakukan secara sukarela, karena perikatan

secara yuridis bersandar pada asas kebebasan berkontrak yaitu kesepakatan

kontrak itu tidak dipaksakan untuk dilakukan tetapi harus bersumber pada

kehendak dan itikad baik. Apabila kontrak telah disepakati dan disahkan maka

dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak adalah Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian acapkali ditemukan wanprestasi terhadap kontrak yang

telah disepakati. Oleh karena itu untuk mengatasi sengketa di antara para pihak

ditawarkan cara penyelesaian perkara yaitu melalui peradilan atau

penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara di luar

pengadilan dikenal dengan mediasi dan konsinyasi. Sedangkan penyelesaian

perkara di luar peradilan umum dikenal lembaga arbitrase dan lembaga litigasi.

Kedua lembaga ini lahir karena undang-undang yang mengatur lembaga

peradilan umum yang ada saat ini dipandang kurang mampu untuk menjamin

terselesaikannya masalah yang disengketakan. Hal ini disebabkan karena

sedemikian banyak masalah harus diselesaikan oleh pihak pengadilan

sehingga harus menunggu giliran dan ditambah lagi dengan menurunnya

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.



Oleh karena itu, para pihak lebih suka menggunakan penyelesaian

sengketa di luar peradilan umum/non-litigasi untuk menyelesaikan perkaranya,

baik dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi ataupun arbitrase. Paradigma

non-litigasi ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan

konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang

bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa

kearah win-win solution (Adi Sulistiyono 2006:5).

Lebih lanjut Adi Sulistiyono (2006:139) mengatakan bahwa para pihak

yang bersengketa juga tidak hanya perusahaan-perusahaan lokal saja tapi juga

dengan perusahaan asing. Para pihak ini menginginkan agar kepentingannya

tercapai, hak-haknya terpenuhi dan haknya diperhatikan, dimanfaatkan dan

dipertahankan. Sehingga para pihak lebih memilih menggunakan proses

penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan institusi

penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan

(adverserial) dengan hasil win lose yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku

bisnis.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif lembaga

penyelesaian sengketa di bidang perdagangan sangat diperlukan. Di Indonesia,

kedudukan arbitrase diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(selanjutnya dibaca UUArbitrase). Pada penjelasan UUArbitrase itu diuraikan

kelebihan dari lembaga arbitrase jika dibandingkan dengan lembaga peradilan

umum sebagai alternatif penyelesaian sengketa, antara lain:



1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan

administratif.

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya

mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup

mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil.

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan

masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan,

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan

dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung

dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut dalam penjelasan UUArbitrase dikatakan bahwa pada

kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di

negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses

arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat

kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian,

penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi,

terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dalam prakteknya terkadang dijumpai ternyata apa yang disebutkan di

atas tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Di beberapa negara terkadang

praktik arbitrase dapat memakan waktu yang lebih lama dari pengadilan, atau

bahkan biaya yang dikeluarkan justru lebih besar daripada penyelesaian lewat

pengadilan. Terlepas dari itu kelebihan arbitrase lebih dapat dirasakan dari



putusannya yang bersifat final and binding juga sifat kerahasiaannya arbitrase

dari mulai proses hingga putusan yang tidak dipublikasikan.

Dalam kasus sengketa bisnis antara Pertamina dengan Karaha-Bodas

Company (disingkat KBC) hingga tahun 2006 setelah keluarnya putusan arbiter

internasional pada pengadilan Swiss ternyata putusan itu tidak dapat dieksekusi

padahal dalam UUArbitrase, telah ditentukan mengenai prosedur suatu putusan

arbitrase dapat dilaksanakan (dieksekusi) dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal

69. Oleh karena itu, putusan arbitrase internasional yang bersifat final dan

binding (Zaeni Asyhadie, 2005:211) ini, memang merupakan alasan bagi pelaku

bisnis internasional memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketanya. Namun

dalam praktiknya bila tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan

hasil putusan, maka masalah eksekusi putusan arbitrase tersebut akan menjadi

urusan yang rumit. Pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase internasional

sangatlah rumit, karena tidak hanya tinggal melaksanakan putusannya begitu

saja seperti halnya terhadap putusan dari pengadilan konvensional ataupun

terhadap putusan arbitrase domestik. Kemampuan untuk dapat

dieksekuaturnya suatu putusan arb2itrase asing haruslah memenuhi berbagai

macam persyaratan terlebih dahulu, karena dalam hal ini akan menyangkut

beberapa negara, baru setelah itu proses eksekusi yang akan juga menjadi

bagian permasalahan tersendiri.

1.5 Permasalahan



Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam makalah

ini adalah faktor-faktor apa sajakah penyebab kekalahan Pertamina

melawan KBC ?

1.6 Tujuan dan Kegunaan

a. Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor

penyebab kekalahan Pertamina (mewakili negara) berhadapan dengan

KBC, serta untuk mengetahui pula penyebab sehingga putusan

arbitrase internasional sulit untuk dieksekusi.

b. Sedangkan kegunaan makalah ini adalah untuk memberikan

sumbangsih pemikiran tentang peranan arbitrase internasional bagi

pihak yang memilih sengketa untuk diselesaikan oleh lembaga arbitrase

di luar peradilan umum yaitu lembaga arbitrase internasional.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase menurut R.Subekti (1981:1) berasal dari bahasa Latin

ar bi tr ar e yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut



“kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-

olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan

hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan

pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga

menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Sedangkan Munir Fuady (2000:12) secara teknis merujuk pada orang

yang menyelesaikan sengketa di mana arbitrase merupakan suatu metode

penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit.

Sehingga para “arbiter“ dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya

seorang “wasit“ (referee).

Menurut UUArbitrase Pasal 1 butir 1 dikatakan arbitrase adalah cara

penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Atau menurut penafsiran penulis arbitrase adalah suatu proses di

mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang

atau lebih yang berkompeten menurut undang-undang. Tujuan penanganan

sengketa ini adalah untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat.

Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu: adanya

suatu sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan

final dan mengikat akan dijatuhkan. Dan dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut

diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak

sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa



apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-

undang.

Dalam praktik, arbitrase tidak hanya dikenal di dalam negeri tetapi ada

juga lembaga arbitrase yang berkedudukan di luar negeri. Lembaga arbitrase di

luar negeri ini lazim dikenal sebagai lembaga arbitrase asing. Namun penulis

cenderung menggunakannya istilah asing dengan istilah internasional. Artinya,

arbitrase di luar negeri ini berkompeten sesuai peraturan internasional (dalam

hal ini sesuai dengan Konvensi New York Tahun 1959) yang dimungkinkan oleh

para pihak menggunakannya sebagai lembaga di luar peradilan umum suatu

negara. Karena menggunakan istilah internasional maka cakupan sengketa

melalui lembaga arbitrase pasti akan menyangkut negara-negara.

2.2 Dasar Hukum Berarbitrase

Dasar hukum berarbitrase adalah:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

c. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan United

Nation Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign

Arbitrase Awards (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrasi Asing, yang lebih dikenal

dengan Konvensi New York 1958).



2.3 Ruang Lingkup Arbitrase Internasional

Penjelasan Pasal 66 UUArbitrase menyebutkan bahwa ruang lingkup

arbitrase menyangkut kegiatan-kegiatan dalam hukum perdagangan antara lain

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industrial dan hak

kekayaan intelektual.

Zaeni Asyhadie (2005:214) mengatakan bahwa ruang lingkup arbitrase

jika dilihat dari pengertian arbitrase akan meliputi semua jenis sengketa dalam

bidang keperdataan, misalnya sengketa di bidang bisnis,

perburuhan/ketenagakerjaan.

Dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC)

bermula pada ditandatanganinya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Bumi (PLTP) yang terletak di Gunung Karaha dan Telaga Bodas Desa

Sukamenak, Garut, Jawa Barat dengan kapasitas listrik 400 Mega Watt.

Pertamina sebagai pelaksana mewakili negara dan KBC sebagai pengemban

serta PLN yang akan bertindak sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan

sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum melalui

peradilan arbitrase internasional. Ketika terjadi wanprestasi KBC mengajukan

gugatan perdata kepada Pertamina dan PLN di peradilan Arbitrase Unicitral di

Jenewa-Swiss.

2.4 Sejarah Lahirnya Konvensi New York 1958



Pada tahun 1958 (Munir Fuady, 2000:15-24) diselenggarakan

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau

yang dikenal dengan nama Konvensi New York 1958. Konvensi ini

diselenggarakan antara lain; karena lemahnya kekuatan eksekutorial putusan

arbitrase asing dalam Protokol dan Konvensi Jenewa serta tidak

berkembangnya perdagangan internasional akibat Perang Dunia II. Konvensi

New York 1958 adalah perjanjian multilateral yang menetapkan bahwa negara-

negara peserta konvensi akan mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase

asing sebagai keputusan yang bersifat mengikat dan akan melaksanakan

seolah-olah keputusan tersebut merupakan keputusan final dari keputusan

pengadilan dalam yurisdiksi mereka. Di dalam konvensi ini terdapat dua hal

utama yang diatur, yaitu keabsahan perjanjian arbitrase dan pengakuan serta

pelaksanaan putusan arbitrase. Kemudian konvensi ini diratifikasi di Indonesia

melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981.

Lebih lanjut Munir Fuady juga menulis bahwa arbitrase saat ini sudah

semakin berkembang dan banyak sengketa di bidang perdagangan

diselesaikan melalui arbitrase. Negara-negara yang menggunakan

penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilihat prakteknya di Inggris,

Perancis, Amerika, sampai pada beberapa negara di Eropa. Di negara-negara

Asia praktik arbitrase ini telah dilaksanakan di China, Philipina, Srilanka,

Jepang, Malaysia, Singapura, dan termasuk di Indonesia.



Di Indonesia sudah dibentuk pada tanggal 3 Desember 1977 Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan umum. Di

samping itu dibentuk pula Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)

sebagai arbitrase khusus dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang bisnis

yang berdasarkan syariat Islam.

2.5 Perjanjian Arbitrase

Menurut Zaeni Asyhadie, (2005:215-216) menyebutkan bahwa secara

teoritis bentuk perjanjian arbitase dikenal dengan istilah sebagai berikut:

1) Akta Compromitendo

Adalah suatu akta yang berisi klausula dalam perjanjian pokok di mana

ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya

kepada seorang atau majelis arbitrase.

Dengan perkataan lain Pactum de Compromitendo tersebut ditujukan

kepada kesepakatan pemilihan arbitrase di antara para pihak yang

dilakukan “sebelum“ terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 UUArbitrase

mengisyaratkan sebagai berikut: “Para pihak dapat menyetujui suatu

sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk

diselesaikan melalui arbitrase“.

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam

bentuk perjanjian, maka ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Ketentuan

hukum kontrak tersebut bersumber dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata. Karena itu pula para pihak bebas untuk memilih apakah

merumuskan klausul arbitrase terpisah dalam kontrak tersendiri untuk itu,

atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi

pokok, sebagaimana lazimnya dalam praktek (Munir Fuady, 2000:118).

Pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan

(accesoir), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai

accesoir tersebut tidak diikuti secara penuh, yaitu, jika perjanjian pokok batal

maka kontrak arbitrase tidak menjadi batal (Pasal 10 huruf h UUArbitrase).

2) Akta Kompromis

Akta Kompromis adalah perjanjian khsusus yang dibuat setelah terjadinya

perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang

telah terjadi itu kepada seseorang atau beberapa arbiter utnuk diselesaikan.

Akta ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh

kedua belah pihak, atau bisa juga dibuat di depan notaris.

Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan

penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah

adanya sengketa tersebut. Dalam pembuatannya akta kompromis

mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang apabila tidak dipenuhinya

salah satu syarat maka dapat membatalkan perjanjian atau akta tersebut

dengan muatan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 UUArbitrase,

yaitu: harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian tertulis tersebut harus

ditandatangani oleh para pihak, jika para pihak tidak dapat

menandatanganinya, harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat



(a) masalah yang dipersengketakan, (b) nama lengkap dan tempat tinggal

pihak yang bersengketa, (c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau

majelis arbitrase, (d) nama lengkap sekretaris, (e) jangka waktu

penyelesaian sengketa, (f) pernyataan kesediaan dari arbiter, (g) pernyataan

kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya

arbitrase.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat butir a sampai g batal demi hukum.

Dalam membuat kontrak arbitrase baik yang berdiri sendiri atau bersama

perjanjian pokok, maka perumusan arbitration clause harus dirumuskan secara

jelas. Dalam hal ini perumusan arbitration clause sebagaimana dimaksud harus

memenuhi beberapa ketentuan standar. Perumusan arbitration clause yang

salah dapat menimbulkan akibat yang fatal, faktor kehati-hatian dalam

merumuskan klausul tersebut harus sangat diperhatikan agar pihak-pihak tidak

ada yang merasa dirugikan nantinya.

Beberapa lembaga arbitrase telah menentukan tentang klausula standar

yang digunakan oleh para pihak yang tentu saja dalam prakteknya klausula

standar tersebut dapat dimodifikasi menurut keinginan para pihak. Hal ini terjadi

karena klausula standar yang dirumuskan belum tentu dapat mengcover semua

persyaratan yang dapat memenuhi keinginan para pihak (Huala Adolf 1991:21)

dalam perumusan kontrak arbitrase.

Munir Fuady (2000:123) mengatakan model yang paling sederhana

adalah: Any dispute arising out of this agreement shall be setlle by arbitration.



(Setiap sengketa yang terbit dari perjanjian ini harus diselesaikan oleh

arbitrase).

Sedangkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

merekomendasikan model klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa

yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan BANI, yang

keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai

keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir“ (Huala Adolf 1991:23).

United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL)

memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut: “Any dispute, controversy

or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or

invalidity there of, shall be settled by arbitration in accordance with the

UNCITRAL Arbitration Rules as Present in force“ (Munir Fuady, 2000:123-124).

2.6 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

UUArbitrase mengatur bagaimana jika suatu putusan arbitrase

internasional dieksekusi di Indonesia, eksekusi harus sesuai dengan Keppres

Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan Convention on the Recognition and

Enforcement of Foreign Arbital Award atau yang dikenal dengan New York

Convention 1958, merupakan penyesuaian terhadap aturan mengenai

pengakuan Keputusan Arbitrase Asing yang telah berlaku secara internasional

menggantikan Konvensi Jenewa 1927 yang telah dianggap tidak sesuai.



Dalam pelaksanaannya di Indonesia ternyata membutuhkan adanya

Peraturan Pelaksanaan, hingga munculah Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Arbitrase Asing. Sejak saat itu baru keputusan arbitrase asing dapat

dilaksanakan di Indonesia sejak adanya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 hakim-

hakim Indonesia telah terikat untuk melaksanakan keputusan arbitrase luar

negeri yang memang sudah mempunyai status “dapat dijalankan“ (enforceble)

ini sepanjang keputusan arbitrase yang bersangkutan telah dibuat di negara

juga peserta konvensi ini. Menurut Sudargo Gautama (1989:64), jika hakim

Indonesia menolak pelaksanaan keputusan arbitrase dagang luar negeri dari

negara yang juga turut menjadi peserta konvensi PBB 1958 tentang Pengakuan

dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing, maka dapat saja dianggap telah

melakukan suatu International Wrong. Sehingga dengan itu tidak perlu adanya

peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Putusan Arbitrase Asing berisikan aturan teknis yang diperlukan dalam rangka

memperlancar upaya pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase asing di wilayah Indonesia yang secara jelas tidak dimuat dalam

Konvensi New York, seperti badan peradilan yang berwenang menangani

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 PERMA bahwa “Yang diberi wewenang menangani masalah-

masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan

Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat“.



Pasal 3 PERMA tersebut juga berisi tentang persyaratan untuk dapat

dieksekusinya suatu putusan arbitrase internasional di wilayah Indonesia

sebagai berikut:

(1) Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam

wilayah hukum Republik Indones ia apabila memenuhi syarat -syarat

sebagai berikut : Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitra se

ataupun perorangan di suatu negara yang dengan Negara Indones ia

ataupun bersama -sama dengan Negara Indones ia terikat dalam suatu

konvens i internas ional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Arbitrase

Asing. Pelaksanaan didasarkan atas azas timbal balik (resiprositas) .

(2) Putusan -putusan Arbitrase tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah

terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indones ia

termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.

(3) Putusan -putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya

dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang

tidak bertentangan dengan ketert iban umum.

(4) Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indones ia setelah

mempero leh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai UUArbitrase maka mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

telah jelas diatur yaitu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Namun tidak

semua putusan arbitrase asing dapat dieksekusi di Indonesia. Akan tetapi, agar

putusan tersebut dapat dieksekusi harus memenuhi syarat-syarat yang ada

dalam Pasal 66 UUArbitrase, yakni sebagai berikut:



a. Putusan arbitrase asing dijatuhkan oleh arbitrase dari negara yang terikat

perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara

Indonesia. Ini berarti asas reciprositas (saling mengakui) berlaku. Asas

repc iprosi tas adalah asas yang menyatakan bahwa putusan negara di mana

arbitrase berasal harus pula dapat melaksanakan putusan arbitrase asing

bila arbitrase tersebut berkedudukan di Indonesia.

b. Hanya terbatas pada putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk

dalam ruang lingkup hukum perdagangan (perniagaan, perbankan,

keuangan, penanaman modal, industri, HAKI). Hal ini terdapat dalam

penjelasan Pasal 66 UUArbitrase.

c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum menurut hukum Indonesia.

d. Memperoleh eksekuator dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

e. Jika menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak

dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuator

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



BAB 3

SENGKETA GEOTHERMAL ANTARA PERTAMINA / PLN MELAWAN

KARAHA BODAS COMPANY (KBC)

3.1 Kasus Posisi

Secara lengkap Sulistiono Kertawacana seorang Praktisi Hukum (dalam

http://sulistionokertawacana.blogspot.com/) menguraikan kasus posisi sengketa

antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC) sebagai berikut :

Proyek PLTP Karaha merupakan proyek pengembangan listrik tenaga panas

bumi 400 Mega Watt (MW). Ada dua kontrak yang diteken pada 28 November

1994. Yaitu (i) Joint Operation Contract antara Pertamina dan KBC (berkaitan

dengan pengembangan lapangan panas bumi) dan (ii) Energy Sales Contract

antara antara Pertamina, KBC, dan PLN yang akan bertindak sebagai pembeli

tenaga listrik yang dihasilkan.

Namun, karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi International

Monetary Fund (IMF) maka pada tanggal 20 September 1997 Presiden RI



mengeluarkan Keppres No.39/1997 tentang Penanggguhan/Pengkajian

Kembali Proyek Pemerintah, BUMN, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan

Pemerintah/BUMN.

Keppres tersebut menangguhkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha

sampai keadaan ekonomi pulih. Selanjutnya, pada 1 November 1997 melalui

Keppres No.47/1997 proyek diteruskan. Namun, berdasarkan Keppres No.5/

1998 pada tanggal 10 Januari 1998 proyek kembali ditangguhkan.

Meski akhirnya pada 22 Maret 2002 pemerintah melalui Keppres

No.15/2002, berniat melanjutkannya proyek. Selanjutnya, didukung juga

dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

No.216K/31/MEM/2002 tentang Penetapan Status Proyek PLTP Karaha dari

Ditangguhkan Menjadi Diteruskan.

Dari rentetan kisah ini, penangguhan proyek PLTP Karaha bukan

kehendak Pertamina murni. Tapi, dalam rangka menjalankan kebijakan

pemerintah. Artinya, penangguhan proyek merupakan dampak ikutan krisis

ekonomi yang di luar kontrol Pemerintah RI, apalagi Pertamina.

3.2 Kekalahan Pertamina oleh Peradilan Arbitrase Internasional

3.2.1 Asumsi Wanprestasi atau Force Majeur

Adanya keinginan (menurut penulis niat jahat) bahwa pihak Pertamina

berkehendak untuk menghentikan atau membatalkan kontrak (bukan

kesepakatan para pihak) dengan alasan bahwa ada letter of intent pemerintah

RI kepada IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu



(1997). Niat penghentian kontrak adalah sepihak (bukan kesepakatan para

pihak yang menurut kacamata hukum dapat disebabkan oleh wanprestasi

(default atau non fulfillment) atau force majeur (keadaan yang memaksa).

Keadaan yang terkategori sebagai wanprestasi akan berakibat

Pertamina/Pemerintah memberi ganti kerugian kepada KBC sedangkan,

apabila dikategorikan sebagai force majeur maka proyek dihentikan. Kondisi

force majeur merupakan niat jahat pihak Pertamina untuk mengakal-akali

berdasarkan asumsi krisis ekonomi pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dengan

keluarnya Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang

berisi proyek biotermal Karaha dikategorikan sebagai proyek yang

ditangguhkan, dengan anggapan bahwa seluruh aktivitas KBC harus menjadi

tanggungan dan risiko KBC.

Sejak semula KBC (menurut penulis) telah mewanti-wanti akan

terjadinya sengketa sehingga KBC menggandeng mitra kerja asing Caithness

yang berkedudukan di Caymand Island dengan proporsi saham KBC 10% dan

Caithness 90%. Sampai kemudian pihak Caithness menjual sebagian dari

sahamnya kepada Florida & Light dan Tomen Corp. sebesar 40,5% dan 9%

(Marwan Batubara, http://kabarnet.wordpress.com/2009).

Dengan mitra asing tersebut KBC melihat akan adanya kongkalikong

Pertamina dengan membelokkan penghentian proyek sebagai force majeur

(keadaan memaksa) padahal kategori force majeur adalah karena bencana

alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus), perang, kerusuhan, dan

pemberontakan bersenjata. KBC tidak melihat proyek Karaha Bodas termasuk



di dalam force majeur diatas. Lagipula KBC tidak memperdulikan lahirnya

Keppres sehingga pada April 1998 KBC menggugat Pertamina melalui

Arbitrase Internasional Uncitral, Jenewa di Swiss dengan total gugatan ganti

rugi sebesar US$ 560 juta (US$ 100 juta kerugian proyek yang sudah

dilaksanakan untuk eksplorasi 8 sumur dan 20 sumur kecil oleh KBC plus nilai

keuntungan yang akan diterima) kepada Pemerintah RI cq. Departemen

Pertambangan dan Energi, Pertamina dan PLN.

3.2.2 Pertamina Memandang Enteng Gugatan KBC

Tujuh bulan setelah gugatan diajukan oleh KBC kepada peradilan

arbitrase di Swiss pihak Pertamina santai-santai saja dan Pemerintah dalam hal

ini Pertamina tidak melakukan kegiatan apapun untuk melawan gugatan KBC.

Setelah 7 bulan lewat, Pertamina menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai

kuasa hukum dan ketika perlawanan terhadap gugatan dipersiapkan maka

tanpa diduga-duga pada tanggal 30 September 1999 Pengadilan Arbitrase

Uncitral Jenewa, Swiss, mengeluarkan Putusan Pendahuluan (Preliminary

Award) diantaranya memutuskan:

1. Mengeluarkan Pemerintah RI sebagai tergugat

2. Menolak keberatan Pertamina dan PLN terhadap yurisdiksi pengadilan

arbitrase

3. KBC berhak menyampaikan gugatan melalui prosedur arbitrase

4. Menolak keberatan Pertamina dan PLN yang keberatan atas pengadilan

Arbitrase Uncitral sebagai lembaga resmi yang ditunjuk.



Setelah putusan tersebut di atas KBC kemudian memperbaiki berkas

tuntutan dengan memasukkan klausul menuntut Pertamina dan PLN membayar

klaim atas kerugian ongkos yang telah dikeluarkan sebesar US$ 605,6 juta

(sekitar 6 triliun). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2000 pengadilan

arbitrase Uncitral Jenewa, Swiss mengeluarkan Putusan Akhir (Final Award)

yang memenangkan gugatan KBC atas Pertamina dengan keputusan:

1. Pertamina dan PLN telah melanggar keputusan yang telah disepakati

dengan KBC.

2. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi

hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar US$

111.100.000 (seratus sebelas juta seratus ribu dollar Amerika) untuk

biaya-biaya yang diderita kepada KBC, termasuk bunga sebesar 4%

pertahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas.

3. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi

hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 150 juta (seratus lima

puluh juta dollar Amerika) untuk laba yang seharusnya diperoleh kepada

KBC termasuk bunga sebesar 4% pertahun, terhitung tanggal 1 Januari

2001 sampai lunas.

4. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi

hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 66.654,92 (enam puluh

enam ribu enam ratus lima puluh empat dollar Amerika dan sembilan

puluh dua sen) kepada KBC untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan

sehubungan dengan fase kedua dan terakhir dari arbitrase ini, termasuk



bunga sebesar 4% pertahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai

lunas.

5. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos pembiayaan penasihat

hukum dan para asisten mereka.

6. Tuntutan lainnya dari para pihak dinyatakan dibantah atau dihapuskan.

3.2.3 Perlawanan Hukum Pertamina yang Tidak Berarti.

Dengan kemenangan itu KBC meminta pengesahan melalui pengadilan

di District Houston, Texas, America Serikat agar putusan Final Award Peradilan

Arbiterase Internasional Uncitral Jenewa Swiss dapat dieksekusi. Pengadilan

District Houston mengeluarkan Final Judgement bahwa pengadilan arbitrase

internasional telah dilakukan secara benar, artinya Final Award dapat di confirm.

Bahkan Pengadilan District Houston juga mengukuhkan keputusan Final Award

pengadilan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss.

Dalam waktu yang bersamaan pihak Pertamina juga mengajukan upaya

hukum untuk membatalkan putusan arbitrase internasional Swiss yaitu dengan

mengacu pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dari Convention On The Recognition

And Enforcement of Foreign Arbitral Award tanggal 10 Juni 1958 (Konvensi

New York 1958) di mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Keppres

Nomor 34 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan

putusan arbitrase internasional dapat ditolak karena bertentangan dengan

ketertiban umum (Public Policy).



Menurut Sulistiono Kertawacana (http://sulistionokertawacana.

blogspot.com) bahwa alasan yang berdasarkan pada klausul bertentangan

dengan ketertiban umum (Public Policy) terkesan sangat subyektif dan seolah-

olah (menurut penulis) sebagai alasan yang mengada-ada, sulit untuk

dibuktikan karena ketertiban umum dapat diartikan sebagai ketertiban,

kesejahteraan dan keamanan, keadilan dan/atau tidak bertentangan dengan

hukum. Bahkan kesan subyektif yang dijadikan dasar gugatan untuk menolak

putusan arbitrase internasional menunjukkan bahwa Pertamina dalam hal ini

Pemerintah Indonesia terkesan panik, takut kalah karena menganggap hukum

nasional lebih utama daripada hukum internasional. Padahal dengan

meratifikasi Konvensi New York 1958 menunjukkan bahwa Indonesia

mempunyai itikad baik untuk melaksanakan suatu perjanjian tanpa terkecuali

(pacta sunt servanda yang dilandasi oleh goodwill).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela yang

menetapkan Pertamina/PLN untuk tidak melaksanakan keputusan Houston

Disctrict Court, USA dengan argumentasi bahwa keadaan yang bertentangan

dengan ketertiban umum sesuai Pasal 66 UUArbitrase di mana keadaan

tersebut telah dituangkan di dalam Keppres Nomor 15 Tahun 2002 yang

menangguhkan proyek KBC sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

mengabulkan permohonan Pertamina.

KBC melangkah lebih jauh di mana putusan arbitrase Houston itu

kemudian didaftarkan melalui pengadilan di beberapa negara seperti Amerika

Serikat yaitu New York, Delaware, California dan Illionis serta di luar AS yaitu



Alberta (Kanada), Hong Kong dan Singapura. Pendaftaran ini dimaksudkan

apabila terdapat asset Pertamina yang didaftarkan agar dibekukan. Tidak

berhenti sampai di situ saja. KBC juga menyerahkan hasil keputusan

Pengadilan District Houston kepada beberapa bank di New York yaitu Bank of

America dan Bank of New York. Kedua bank ini secara konsekuen

membekukan asset atau rekening Pertamina yang terdapat di bank mereka.

Berbagai upaya mediasi Pertamina dan pemerintah berusaha untuk

menyelesaikan kasus tersebut melalui out of court settlement (penyelesaian

perkara di luar pengadilan). Namun upaya tersebut belum berhasil untuk

membendung putusan arbitrase internasional Swiss. Sebagai peluang litigasi

terakhir menurut Marwan Batubara (http://kabarnet.wordpress.com) Pertamina

pada tanggal 15 September 2006 mendaftarkan perkara tindak pidana fraud

yang dilakukan KBC dan meminta untuk menahan seluruh asset KBC kepada

pengadilan Cayman Islands, namun pada bulan Maret 2007 pengadilan

Cayman Islands justru memperkuat keputusan pengadilan Houston yaitu

memvonis Pertamina segera membayar klaim dan bunga kepada KBC. Nilai

klaim mencapai US$ 261,1 juta (sekitar Rp 2,4 triliun) dan denda bunga sebesar

4% pertahun sampai pembayaran Final Award lunas.

Melalui perjalanan panjang sekitar 10 tahun, akhirnya kasus ini telah

dinyatakan ditutup (Marwan Batubara : http://kabarnet.wordpress.com) dan

Pertamina mematuhi putusan arbitrase internasional Jenewa Swiss sehingga

secara hukum Pertamina menghormati kaidah-kaidah hukum internasional

seperti yang diharapkan dalam Konvensi New York 1985.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan oleh para pihak dengan

memilih lembaga arbitrase internasional seyogianya putusan arbiter

internacional itu ditaati. Dalam kasus Pertamina melawan KBC terlihat bahwa

pihak Pertamina banyak melakukan manuver-manuver hukum yang secara

subjektif mengurangi kredibilitas Pertamina sebagai Lembaga Negara yang

profesional.

Berbagai upaya hukum mulai negoisasi sampai beracara di peradilan

dengan argumen ketertiban umum semuanya ditolak oleh arbiter sehingga

Pertamina wajib mentaati kompensasi membayar tuntutan KBC sekitar Rp. 2,1

trilyun. Suatu jumlah yang besar yang merugikan keuangan negara. Uang

sejumlah itu apabila Pertamina tidak wanprestasi, dapat digunakan untuk

membiayai sekitar 1000 Sekolah selama 1 tahun.

Ke depan pemerintah harus tanggap, jangan menganggap remeh

gugatan pengemban asing, dan seyogianya juga pihak Indonesia harus siap

kapanpun juga untuk membela kepentingan negara untuk melindungi kerugian

negara dalam berperkara di luar peradilan, khususnya dalam berarbitrase.

4.2 Saran-saran

Kekalahan telah Pertamina menjadi pelajaran berharga dalam

berarbitrase melalui perangkat hukum internasional, oleh karena itu diharapkan

kekalahan ini tidak terjadi lagi. Bahkan hati kecil penulis, kiranya kepolisian dan



kejaksaan melacak kemungkinan adanya korupsi dalam Proyek Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi di Karaha-Bodas. Ada dugaan (penulis) bahwa para

pihak kong-kalikong menggrogoti keuangan negara seperti indikasi negatif yang

dikemukakan oleh Marwan Batubara. Apabila hal ini terbukti maka penulis

menyarankan kiranya masyarakat melakukan class action menuntut agar kasus

Pertamina VS KBC dibuka kembali untuk menyelidiki pelanggaran pidana

(korupsi) di dalam tubuh para pihak.

Bahan Bacaan
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