Singapura adalah pusat pelabuhan global utama, pusat maritim
internasional terkemuka dan satu pusat perdagangan yang merupakan
rumah bagi ekosistem maritim yang komprehensif dengan lebih dari
5.000 perusahaan dan 400 perusahaan perdagangan. Pertumbuhan
klaster maritim dan perdagangan internasional telah disertai dengan
tumbuhnya Singapura sebagai pusat untuk penyelesaian sengketa.
Singapura adalah tempat terkemuka untuk arbitrase internasional dan
pengadilan-pengadilan Singapura memberikan dukungan tinggi dengan
intervensi minimal. Visi SCMA adalah untuk menjadi Lembaga Arbitrase
Asia terkemuka untuk sengketa-sengketa yang berkaitan dengan maritim.
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KENAPA MEMILIH SCMA?
Fitur-fitur istimewa SCMA meliputi:

Fleksibilitas
Model yang dimiliki oleh SCMA berarti bahwa pihak-pihak
yang bersengketa diberikan semua alat yang mereka
butuhkan untuk mengatur sendiri arbitrase mereka dengan
satu keuntungan khusus – pilihan layanan yang disediakan
oleh Sekretariat SCMA yang berdedikasi. Ini mengakibatkan
fleksibilitas maksimal selama proses arbitrase serta pada
saat yang bersamaan memastikan ketenangan pikiran
bahwa lembaga arbitrase dapat menyediakan berbagai
layanan, jika diperlukan/diminta.

Keahlian
Pihak-pihak yang bersengketa bebas memilih dari panel
arbiter SCMA yang beragam. Panel ini dipilih khusus untuk
menyertakan arbiter-arbiter dari berbagai kewarganegaraan
dan yurisdiksi dengan keahlian hukum, teknis, dan industrial
khusus untuk menetapkan sengketa secara adil dan tepat.
Model fleksibel berarti bahwa setiap pihak masih bebas
untuk menunjuk seorang arbiter dari luar Panel SCMA.

Aturan Khusus yang Kuat
SCMA mempertahankan perangkat aturan arbitrase yang
kuat yang terus dicoba dan diuji oleh komunitas maritim,
perdagangan dan abitrase. Peraturan-peratuan ini responsif
terhadap kebutuhan setiap penggunanya dan dalam hal ini,
ada prosedur-prosedur untuk klaim bahan bakar, tubrukan,
dan sengketa-sengketa lebih kecil lainnya untuk
mempertahankan sebuah hasil yang efisien dan hemat
biaya. Ada juga protokol arb-med-arb yang tersedia bagi
pihak-pihak yang bersengketa.

Keanggotaan Inklusif
Keanggotaan SCMA terbuka untuk perusahaan-perusahaan
dan individu-individu dari segala sektor maritim,
perdagangan dan komunitas arbitrase. Banyak anggota
adalah bagian dari komite kami yang memberikan
bimbingan dan masukan untuk keperluan industri agar
memastikan SCMA terus relevan dan responsif terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan.

Eksekusi
Singapura adalah penandatangan Konvensi New York 1958.
Putusan arbitrase yang diputuskan di Singapura dapat
dieksekusi di lebih dari 165 negara di seluruh dunia.
Putusan yang dibuat bersifat final dan mengikat.

Hemat Biaya
Kecuali pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk
menggunakan salah satu layanan SCMA, tidak ada biaya
yang dikenakan oleh SCMA. Model pengaturan sendiri berarti
bahwa satu pihak dapat memulai dan menjalankan arbitrase
secara menyeluruh atas biayanya sendiri. SCMA tidak
membebankan simpanan wajib (deposit) apapun atau
memberlakukan skala biaya untuk remunerasi arbiter. Setiap
biaya yang dibayarkan kepada arbiter disepakati secara
bersama antara pihak-pihak yang bersengketa dan arbiter.

Kemudahan Penggunaan
SCMA dan Singapura adalah
pilihan standar (default) untuk
penyelesaian sengketa terkait
dengan Formulir Penjualan Kapal
Singapura (Singapore Ship Sale
Form) dan dalam Kode Standar
Singapura untuk Praktik Standar
Bahan Bakar (Singapore Standard
Code of Practice for Bunkering).
SCMA
dan
Singapura
juga
terdaftar sebagai salah satu
pilihan standar untuk arbitrase di
BIMCO’s Law and Arbitration
Clause 2020 dan NYPE Time
Charter 2015. Para pihak bebas
untuk memilih hukum yang
mengatur.
SCMA
memelihara
model klausul agar dapat diakses
secara digital untuk digunakan
pada kontrak anda.

Pindai kode QR untuk
mengakses Model Klausul
SCMA

Tentang Singapore Chamber of Maritime Arbitration
Singapore Chamber of Maritime Arbitration adalah sebuah lembaga arbitrase khusus yang menyediakan kerangka
kerja yang netral, hemat biaya dan fleksibel untuk arbitrase maritim dan perdagangan internasional yang responsif
terhadap kebutuhan para pengguna industrinya. Anggota global dan regionalnya berasal dari seluruh komunitas
sektor maritim, perdagangan dan arbitrase. SCMA adalah menarik bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam wilayah
dengan menyediakan solusi yang sesuai dengan kepentingan wilayah tersebut.
Sekretariat memimpin promosi dan pengembangan SCMA di seluruh wilayah. Sekretariat juga memimpin simposiumsimposium pendidikan dan pelatihan untuk membantu perkembangan pemikiran kepemimpinan dan mendorong
solusi pragmatis untuk bisnis maritim dan perdagangan. Panitera dan Asisten Panitera menyediakan dukungan
administratif kepada pihak-pihak yang bersengketa dan majelis arbitrase, ketika diminta.

