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RINGKASAN 

 

 
            Saat ini di Indonesia terdapat berbagai macam mekanisme penyelesaian 

sengketa baik litigasi maupun non litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang 

timbul dalam berbagai aspek hukum, diantaranya perniagaan,  konsumen, 

perbankan, hubungan industrial, pertanahan, dan keluarga waris yang diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Berkembangnya aturan juga lembaga 

penyelesaian sengketa pada akhirnya berpotensi menimbulkan disharmonisasi serta 

menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif dalam hal penegakan hukum, 

yang berdampak lebih jauh tidak tercapainya pula keadilan bagi para pihak yang 

bersengketa. Oleh karenanya dilakukan penelitian melalui program ALG dalam 

kurun waktu 4 tahun untuk menghasilkan suatu model penyelesaian sengketa dan 

pengaturannya yang efektif dan efisien dibidang perniagaan,  konsumen, 

perbankan, hubungan industrial, pertanahan, dan keluarga waris. Adapun yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

penerapan aturan penyelesaian sengketa di bidang  perniagaan, perlindungan 

konsumen, perbankan, hubungan industrial, pertanahan dan keluarga waris 

di Indonesia gambaran mengenai model-model penyelesaian sengketa di 

bidang  perniagaan,  perlindungan konsumen, perbankan, hubungan 

industrial, pertanahan dan keluarga waris pada negara dengan sistem hukum 

yang sama 

                            Penelitian akan dititikberatkan pada penelitian yuridis normatif 

terhadap asas, sistematika hukum, maupun sinkronisasi hukum, serta 

perbandingan hukum di negara Jepang. Spesifikasi penelitian dilakukan 

secara deskriptif analitis, selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis 

kualitatif . 

            Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas penyelesaian sengketa 

antara lain ditentukan oleh harmonisasi berbagai aturan dan bagaimana 

penerapannya dalam praktik. Secara garis besar mekanisme penyelesaian 

sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dapat 

ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perburuhan, perbankan, hubungan 

industrial, pertanahan, perlindungan konsumen, dan keluarga waris. Khusus 

untuk sengketa perniagaan ( pailit) hanya dapat diselesaikan melalui 

Pengadilan Niaga. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak efektif dari sisi waktu 

penyelesaian, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan tidak efektif dalam 

hal pelaksanaan putusan. Jepang adalah negara yang berdasarkan pada civil 

law system dan model penyelesaian sengketa di Jepang dilakukan baik 

secara litigasi maupun non litigasi. Melalui litigasi dilakukan melalui 

Distric Court dan khusus untuk sengketa keluarga waris diselesaikan 

melalui Family court yang secara struktural merupakan bagian dari District 

Court. Selain diselesaikan melalui litigasi dikenal pula lembaga arbitrase 

yang secara umum berwenang menyelesaiakan sengketa bisnis pada 

umumnya yang disebut sebagai Arbitration and Mediation Center, serta 

lembaga non litigasi lainnya untuk sengketa khusus dan tertentu seperti 

keuangan, konsumen, dan perburuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Sebagai negara hukum dalam pengertian materil, sebagaimana yang tertuang 

dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, maka negara memiliki kewajiban untuk  melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu 

cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional,  

yaitu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan 

tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya 

pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa 

henti dan berkesinambungan, pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan 

bagi masyarakat dari generasi ke generasi ( walfare state).  

   Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang 

dilaksanakan di setiap era pemerintahan nasional, sejak dari orde lama, orde baru 

dan era refomasi, arah kebijakannya merupakan bagian yang tak terpisah dari 

tuntutan kondisi nasional yang ada. Pada era dimana sistem pemerintahan yang 

terlampau sentralistik dan berkecenderungan otoriter, arah kebijakan hukumnya 

tentu akan berbeda dengan era dimana sistem pemerintahan yang mengedepankan 

kehidupan demokrasi secara maksimal dalam paradigma desentralisasi.
1
 Hal ini 

sebagaimana yang terjadi dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yang mana 

telah terjadi pergeseran paradigma kekuasaan dari kecenderungan sistem totaliter 

di era orde baru ke arah pelaksanaan sistem demokrasi lebih nyata di era 

                                                           
1
 Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

di Indonesia, Penerbit  Rangkang Education – PuKap Indonesia,  Jogyakarta, 2011 


