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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang Fungsi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai 
Eksistensi, Fungsi, dan Yurisdiksi dari Lembaga Arbitrase di Indonesia sesuai 
dengan UU di bidang Hubungan Industrial. Kenyataannya prosedur ini masih 
kurang diminati di Indonesia karena biaya yang relatif lebih mahal dari 
pengadilan biasa, eksekusi putusan yang terkesan lemah karena harus didaftarkan 
di pengadilan negeri, sampai pada masih banyaknya upaya pembatalan putusan 
arbitrase di MA. Karenanya penulis meniliti secara Normatif masalah ini sehingga 
menemukan bahwa keleluasaan dan keistimewaan yang dimiliki arbitrase 
membuat ruang lingkup dari penyelesaian sengketa menjadi berlarut – larut, 
membuat arbitrase kurang efektif dalam fungsinya. 

 

Kata kunci : Arbitrase, Sengketa, Hubungan industrial 

 

ABSTRACT 

 

This research on the Function of Arbitration Institutions in settling  
Industrial Relations Dispute, is aiming to explain about the Exintence, Function, 
and Jurisdiction of Arbitration Institute in Indonesia in accordance with the Law 
on Industrial Relations. In fact, the procedure is less desirable in Indonesia, 
because of the relatively more expensive cost than the ordinary courts, the verdict 
excution which seems very weak bacause it has to be registered in the district 
court, up to the extent of the cancellation of the arbitral award in the Supreme 
Court. Therefore, the authors Normatively review this problem and find out that 
privileges of the arbitration make the scope of the dispute settlement become 
protractedly dragging on, makeing the arbitration less effective in its functionality. 

 

Keywords : Arbitration, Dispute, Industrial Relations  
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A. Pendahuluan 

Perselisihan atau sengketa sering terjadi di dunia keperdataan, lebih 

khususnya pada Hubungan Industrial. Perselisihan yang biasanya terjadi antara 

pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha dapat menimbulkan kerugian 

dalam suatu perusahaan dan menurunnya produktivitas sehingga berdampak pada 

kedua belah pihak. 

Dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, menyatakan bahwa1 ; 

”Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan 
mengenai hak, perselisihan kepentingan,perselisihan  pemutusan hubungan kerja, 
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.” 

Karenanya, penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi terkesan menjadi 

sebuah keharusan. Namun, jalur tersebut tentunya memiliki beberapa kelemahan, 

Priyatna Abdurrasyid dalam Jurnal hukumnya menyebutkan beberapa kelemahan, 

seperti :1) Lamanya proses persidangan; 2) Panjang dan lamanya tahap 

penyelesaian perselisihan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; 3) Biaya yang dikeluarkan 

sangat banyak; 4) Hakim kurang menguasai permasalahan; 5) Kerahasiaannya 

diketahui oleh orang lain. 2 

                                                            
1 Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Pasal 1 angka (1) 
2Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia perlu Meningkatkan Minatnya terhadap 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Hukum Bisnis, 2002, Jakarta: Yayasan 
Pengembangan Hukum Bisnis, hlm.5 
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Karena banyaknya tuntutan akan penyelesaian perselisihan yang efektif dan 

membawa semangat karakteristik keadilan dari pihak-pihak yang bersengketa, 

arbitrase menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam upaya menyelesaikan 

sengketa peradilan hubungan industrial karena beberapa kelebihannya seperti : 1) 

Prosedur tidak berbelit-belit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu singkat; 2) 

Biaya yang lebih murah; 3) Para pihak dapat memilih sendiri arbiter; 4) Para 

pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase; 5) 

Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi; 6) Keputusan arbitrase 

umumnya final dan mengikat (tanpa adanya upaya hukum banding atau kasasi); 7) 

Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh Pengadilan 

Negeri setempat dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. 3 

Arbitrase juga sudah memiliki dasar hukum seperti UU No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU No. 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tetap saja 

penerapannya bukan tidak ada hambatan. Karena sampai saat ini, masih saja 

muncul upaya pembatalan putusan arbitrase dan permasalahan lain seperti 

lemahnya putusan arbitrase karena tidak dapat langsung dieksekusi secara 

independen. 

Meninjau hal tersebut penulis berusaha meneliti permasalahan tersebut 

dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti menjadi 3 hal, yakni : 1) 

Bagaimana Eksistensi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan 

                                                            
3 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT. Citra 

Aditya Bhakti, Bandung,2000, hlm. 40 
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Hubungan Industrial ?; 2) Bagaimana Fungsi Lembaga Arbitrase dalam 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ?; 3) Bagaimana Batas 

kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial ?, yang bertujuan untuk mengetahui Eksistensi, Fungsi, dan Yurisdiksi 

dari Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dari berbagai sisi, baik 

secara Akademis, Teoritis, dan Praktis bagi para peneliti lain. 

Dalam meneliti, penulis menggunakan metode penelitian Normatif, yakni 

penelitian yang menilai hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dari apa 

yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan  (law in books) dengan 

konsep keadilan ideal (ius constituendum), ataupun norma yang telah terwujud 

dan telah terumus jelas (ius constitutum), untuk menjamin kepastiannya, dan juga 

berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (judgements) 

juga menyangkut akan asas-asas dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan 

Perundang-Undangan , teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum yang 

terdapat dalam berbagai bahan kepustakaan. Untuk metode pendekatan, penulis 

menggunakan beberapa metode (approach), seperti Pendekatan Konseptual, 

Pendekatan Perundang – undangan, dan Pendekatan Kasus. 4  

                                                            
4 Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan 

Penulisan Jurnal Ilmiah, 2017, hlm. 27 – 28 
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B. Pembahasan 

Eksistensi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Sistem arbitrase sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, yang 

pada saat itu tercantum dalam hukum positif kolonial dan diterapkan disetiap 

daerah jajahannya. ADR khususnya Arbitrase ini diatur dalam Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering atau disingkat 

Rv) pada pasal 615 – 651 Rv5. 

Dasar hukum berlakunya Arbitrase pada zaman kolonial Belanda adalah 

pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi :  

“jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan 
mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan 
pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.6 

Masa itu, Arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai eksportir 

maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase 

tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu :7 1) Badan arbitrase bagi 

badan eksportir hasil bumi Indonesia; 2) Badan arbitrase tentang kebakaran; 3) 

Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan. 

Sistem ini sedikit berubah di masa pendudukan Jepang, dan mengenai 

berlakunya arbitrase, Pemerintah Jepang pernah mengeluarkan Peraturan 

                                                            
5 Sudiarto, Pengantar Arbitrase di Indonesia, Cet. I, Genta Press, Yogyakarta, 2012,  

hlm.79 
6M. Yahya Harahap, Arbitrase Ditinjau dari Rv I. Rules, ICSID, UNCITRAL Arbitration 

Rules, New York Convention, PERMA No. 1 Tahun 1990, Edisi II, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 
2004, hlm. 1 

7Sudiarto, Op.Cit., hlm. 83 
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Pemenrintah Bala Tentara Jepang yang menentukan bahwa “semua badan – badan 

Pemerintahan dan Kekuasaan hukum dan undang – undang dari Pemerintah 

dahulu, Pemerintahan Hindia Belanda,_tetap diakui sah buat sementara asal tidak 

bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang”.8 

Waktu Indonesia merdeka muncul kekosongan hukum sebagai efek dari 

kemerdekaan. Sehingga diputuskan untuk memberlakukan pasal 11 aturan 

Peralihan Undang – undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang 

menyatakan: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang – undang Dasar ini”.9  

Penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang 

diutamakan di dalam Hubungan Industrial Pancasila merupakan suatu 

penyelesaian sengketa yang diharapkan menjadi dasar untuk penyelesaian 

sengketa ketenagakerjaan di Indonesia yang diambil dari pandangan dan sikap 

hidup bangsa Indonesia. Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat ini 

juga sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yang lebih mengutamakan 

penyelesaian sengketa antara dua pihak (bipartit) baik berupa konsultasi, 

negosiasi, mediasi maupun arbitrasi.10 

Hubungan Industrial Pancasila ini diharapkan sebagai suatu bentuk 

hubungan yang ideal bagi hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pekerja di 

Indonesia, yaitu dengan bertujuan untuk tercapainya penciptaan ketenangan, 

                                                            
8Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta, 

2003, hlm 15 
9Sudiarto, Loc.Cit., 
10 Ibid, hlm.88 
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ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja, serta ketenangan usaha, meningkatkan 

produksi atau produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta 

derajatnya sesuai dengan martabat manusia.  

Selanjutnya, terjadi reformasi hukum terkait ketenagakerjaan dan Hubungan 

Industrial pada tahun 2003 ditandai dengan munculnya aturan baru yakni UU No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatukan pemahaman 

tentang ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia hingga saat ini. 

Saat ini, keberadaan Lembaga Arbitrase di Indonesia cukup beragam, 

seperti ad-hoc yang bersifat khusus dan temporal, dan juga yang institusional 

seperti BANI, BAPMI, dan BASYARNAS. 

Untuk penempatannya sendiri, arbitrase intitusional dibagi dalam beberapa 

jenis sesuai cangkupannya, seperti : 1) Arbitrase Institusional yang bersifat 

Nasional, contohnya BANI, BAPMI, BASYARNAS; 2) Arbitrase Institusional 

yang bersifat Internasional, contohnya ICSID dan UNCITRAL; 3) Arbitrase 

Institusional yang bersifat Regional, contohnya ICC, LCIA, SIAC 

Fungsi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Secara Umum, Fungsi dari Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial itu mirip seperti lembaga peradilan umum, 

yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pelaksanaan 

persidangannya pun menggunakan acara perdata biasa, hanya saja ada sedikit 
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yang berbeda. Perbedaannya terletak pada acara persidangan yang berlangsung 

secara tertutup, kecuali para pihak berkehendak lain; Berita acara yang dibuat oleh 

arbiter atau majelis arbiter, bukannya panitera persidangan; Proses penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir; 

Putusan persidangan yang bersifat final dan mengikat yang harus didaftarkan pada 

panitera di pengadilan negeri setempat untuk eksekusinya; hingga upaya 

pembatalan putusan yang langsung diajukan ke Mahkamah Agung, bukan ke 

Pengadilan Tinggi. Selebihnya berlaku hukum acara perdata biasa yang 

dilasanakan oleh arbiter maupun majelis arbiter terpilih. 

Pelaksanaan Fungsi Lembaga arbitrase ini dimulai saat setelah perjanjian 

arbitrase telah disepakati para pihak yang berselisih (Pasal 33 ayat 1 UU No. 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), kemudian 

para pihak yang berselisih berhak memilih arbiter dari daftar arbiter yang 

ditetapkan oleh Menteri, baik itu arbiter Tunggal atau Majelis. Jika tidak terjadi 

kesepakatan, maka penunjukkan arbiter diserahkan kepada Ketua Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

Setelah ditunjuk, Selanjutnya Arbiter bersama – sama para pihak membuat 

surat Perjanjian Penunjukkan Arbiter yang akan ditanda tangani oleh para pihak 

bersama arbiter dan nantinya diberikan kepada masing – masing pihak serta 

arbiter sebagai bukti telah terjadi penunjukkan arbiter. 

Apabila Perjanjian Penunjukkan Arbiter telah ditandatangani oleh arbiter 

yang ditunjuk, maka yang bersangkutan telah terikat dengan perjanjian tersebut 
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dan tidak dapat menarik diri dari tugasnya tanpa persetujuan para pihak. Namun, 

bagi arbiter yang ingin menarik diri, arbiter diharuskan mengajukan permohonan 

pengunduran diri secara tertulis kepada para pihak11. Jika disetujui, Pengunduran 

diri arbiter telah resmi dan para pihak perlu menunjuk ulang arbiter. 

Arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar jika telah ditemukan bukti 

permulaan, seperti alasan yang cukup dan bukti otentik yang memadai yang dapat 

menimbulkan keraguan pada para pihak akan kompetensi dari arbiter yang 

ditunjuk. 

Subjek tujuan dari tuntutan ingkar yakni sesuai dengan siapa yang 

mengangkat arbiter dimaksud. 

Batas tempo penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter 

diatur dalam pasal 40 UU No.2 Tahun 2004. Dalam ayat (1), dimaksudkan kalau 

arbiter harus menyelesaikan perselisihan hubungan industrial paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian penunjukkan 

arbiter12. Dalam waktu itu, termasuk pelaksanaan pemeriksaan secara tertutup, 

maksimal selama 3 hari kerja pula13. Namun, jika waktu 30 hari kerja dirasa 

kurang, maka arbiter boleh memperpanjang waktu penyelesaian, atas kesepakatan 

para pihak tentunya, menjadi 1 kali perpanjangan selama 14 hari kerja14. Jadi total 

waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk perpanjangan 

waktu jika dibutuhkan, menjadi 44 hari kerja. 

                                                            
11Ibid, Pasal 35 ayat (2) 
12Ibid, Pasal 40 ayat (1) 
13Ibid, Pasal 40 ayat (2) 
14Ibid, Pasal 40 ayat (3) 
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Mengenai biaya pemanggilan dan trasnportasi, diebebankan kepada siapa 

yang ingin menghadirkan atau memanggil saksi atau saksi ahli serta pihak lain 

yang dibutuhkan untuk menunjang kesaksian. 

Jika salah seorang arbiter dari arbiter majelis tidak menandatangani putusan 

arbitrase dengan alasan sakit atau meninggal dunia, tidak mempengaruhi kekuatan 

hukum berlakunya putusan arbitrase15. Dan putusan arbitrase tersebut harus sudah 

dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak ditanda tanganinya oleh arbiter 

atau majelis arbiter16. 

Batas Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

Batasan kewenangan atau yurisdiksi dari lembaga arbitrase sesuai dengan 

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial dapat dilihat dari 3 aspek berbeda, yakni: 1) Aspek Jenis 

Kasus yang ditangani, diatur dalam Pasal 29 UU No.2 Tahun 2004; 2) Aspek 

Status Hukum dari Arbiter, yang diatur dalam pasal 30 dan 31 UU No.2 Tahun 

2004; 3) Aspek Perjanjian Arbitrase, diatur dalam pasal 32 dan 33 UU No.2 

Tahun 2004. 

Aspek pertama, Jenis Kasus yang menjadi kewenangan Lembaga 

arbitrase dalam menyelesaikan Perselishan Hubungan Industrial adalah Kasus 

Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Buruh dalam Satu 

                                                            
15Ibid, Pasal 50 ayat (2) 
16Ibid, Pasal 50 ayat (4) 
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Perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 29 UU No. 2 

Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, 

“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase meliputi 
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu 
perusahaan”. 

 

Aspek kedua terkait Status Hukum Arbiter, dalam menangani perselisihan 

kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, 

tidak semua pihak yang ditunjuk dapat menjadi arbiter, akan tetapi arbiter yang 

berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial haruslah arbiter yang 

sudah ditetapkan menteri17 dan nantinya memiliki yurisdiksi yang meliputi 

seluruh wilayah negara Republik Indonesia18. 

Untuk aspek ketiga terkait Perjanjian arbitrase, pasal 32 ayat (1) UU No. 

2 Tahun 2004 yang berbunyi, 

“Penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan 
atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih”, 

 

menegaskan secara tersirat jika klausula arbitrase sangat syarat akan itikad 

baik dari para pihak yang bersengketa untuk bersepakat dan mematuhi 

kesepakatan mereka, hal ini juga yang menjadi dasar munculnya perjanjian 

arbitrase dalam bentuk klausula seperti pactum de compromitendo dan akta 

compromise. 

                                                            
17Ibid, Pasal 30 ayat (1) 
18Ibid, Pasal 30 ayat (2) 
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Pactum de Compromitendo merupakan bentuk clausula arbitrase yang 

pertama, dan diatur dalam pasal 615 ayat 3 R.v dan diadopsi dalam pasal 7 UU 

No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang 

mana berbunyi, 

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan 
terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”, 

Dalam klausula arbitrase yang berbentuk pactum de compromitendo, para 

pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan persengketaan yang mungkin 

timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikat dan menyetujui 

klasula arbitrase, sama sekali belum terjadi perselisihan. Seolah – olah klausula 

arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di 

masa yang akan datang. Jadi, sebelum terjadi perselisihan yang nyata, para pihak 

telah sepakat dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi 

pada arbitrase.19 

Untuk Acte Compromise diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 

Tahun 1999 yang tertulis : 

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam 
suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak” 

“Dalam hal para pihak dapat menandatangani perjanjian tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat 
dalam bentuk akta notaris” 

 

                                                            
19Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Cet. 

I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 108 
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Dari bunyi tersebut, dapat dilihat bahwa Acte Compromise sebagai 

perjanjian arbitrase dibuat setelah perjanjian pokok berjalan dan kemudian timbul 

perselisihan antara para pihak. Adapun sebelumnya, baik dalam perjanjian 

ataupun dengan akta tersendiri, tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dalam kasus 

yang seperti ini, apabila para pihak menghendaki agar perselisihan diselesaikan 

melalui forum arbitrase, mereka dapat membuat perjanjian untuk itu.20 

Acte Compromise bersifat kontra terkait tempo pembentukannya, dengan 

Pactum de Compromittendo. Karena, dalam Pactum de Compromittendo, 

perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase telah diselesaikan sejak 

semula sebelum perselisihan terjadi, sedangkan pada Acte Compromise, perjanjian 

penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat  dan disepakati setelah 

terjadi perselisihan. Namun dalam prakteknya, perjanjian arbitrase yang dibuat 

setelah terjadi sengketa, jarang terjadi dan sulit dilaksanakan. Karena para pihak 

yang sudah berada dalam suatu perselisihan, tidak dapat dibawa menuju suatu 

permufakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase.21 

                                                            
20Ibid., hlm. 109 
21Ibid, 
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C. Penutup 

Kesimpulan 

Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial 

belum terlalu berfungsi baik, maknanya, meskipun dasar hukum yang mengatur 

tentang pelaksanaan Lembaga Arbitrase dalam Perselisihan Hubungan Industrial 

ini sudah ada dan begitu jelas, namun pelaksanaannya masih tergolong jauh dari 

kata efektif. Hal ini tidak terlepas dari faktor – faktor seperti, sedikitnya 

pengetahuan masyarakat akan arbitrase dan mekanisme pelaksanaannya, lokasi 

dari lembaga arbitrase yang belum merakyat, biaya yang tergolong mahal 

mekipun prosesnya relatif singkat, hingga pada kurangnya independensi dari 

putusan arbitrase dalam eksekusinya, serta dapat diajukannya pembatalan 

terhadap putusan arbitrase hubungan industrial tersebut ke MA. 

Saran 

Kedepannya diharapkan pemerintah dapat memberikan atensi lebih terhadap 

lembaga arbitrase terkait fungsinya yang dapat membantu pengadilan dalam 

memutus perkara sengketa, sehingga tugas dari pengadilan dapat lebih ringan dan 

penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dengan lebih cepat tanpa berlarut – 

larut.  Peran serta dari Pemerintah diperlukan dalam menyusun aturan arbitrase 

yang lebih mutakhir, sosialisasi arbitrase kepada masyarakat umum, dan juga 

menjunjung otoritas dari lembaga arbitrase terhadap putusannya dengan 

memberikan hak independensi eksekusi putusan arbitrase itu sendiri.  
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