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ABSTRAK 
 
 Perkembangan kegiatan perdagangan dewasa ini, tidak terlepas dari 
peran dari lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjadi 
perantara dalam melakukan pembiayaan perdagangan. Hubungan hukum yang 
terjadi antara nasabah dan perbankan berpotensi untuk menimbulkan sengketa 
baik yang timbul dari suatu perjanjian maupun tidak. Sengketa tersebut 
merupakan hambatan bagi pelaku usaha dan pihak perbankan, sehingga 
diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dengan menyelesaikan 
sengketa tersebut. Arbitrase dan Mediasi dapat dijadikan alternatif pilihan 
penyelesaian sengketa perbankan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif  dengan metode 
pendekatan deskriptif analitis . Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi 
kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta 
membahas  peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa dan peraturan Bank Indonesia yang ada berkaitan 
dengan mediasi perbankan untuk diketahui penerapannya oleh pihak perbankan 
kepada nasabah khususnya dalam menyelesaiakan sengketa perbankan. 

Arbitrase dan mediasi memiliki beberapa keunggulan yang dapat dijadikan 
acuan dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Arbitrase penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase memiliki kecepatan dan ketepatan dalam proses 
pemeriksaan sengketa, menghasilkan putusan yang bersifat final and binding, 
para pihak juga memiliki kebebasan dalam memilih arbiter, prosesnya yang 
formai dan fleksibel, dan dikenal prinsip non-publikasi serta confidentilality. 
Sedangkan mediasi memiliki bebarapa keunggulan, mediasi dapat 
menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah, memfokuskan pada 
kepentingan para pihak, memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi  
secara langsung dan cukup berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa 
dan menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak didapatkan di litigasi. Walaupun 
demikian sampai saat ini, terdapat beberapa hambatan untuk menyelesaikan 
sengketa  perbankan ke arbitrase atau mediasi salah satunya adalah kurangnya 
inrormasi dan sosialisasi mengenai kedua lembaga ini, dan juga khusus 
mengenai arbitrase belum jelas apakah perbankan merupakan objek sengketa 
yang dapat diarbitrase serta belum adanya lembaga arbitrase perbankan umum 
juga menghambat pemilihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
perbankan. 
 
Kata Kunci: Arbitrase, Mediasi Perbankan, Sengketa Perbankan 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, trading development influenced with banking function in 

financing trade. Relation between customer and bank have dispute potential from 
contractual or not. Dispute is barrier for the parties, and need alternative dispute 
resolution to settle dispute. Arbitration and mediation could choosed as 
alternative dispute resolution in banking dispute. 

The research methodologies that will be used in this research are legal 
research and comparative study. The legal research approach is used in finding 
out how Indonesia law and regulation related with arbitration and alternative 
dispute resolution and Indonesia bank regulation related with banking mediation 
implemented by the bank for the customer .The technique of gathering data will 
be conducted by literature research and field research through the interviews and 
the method that will be applied for analysing the data is the qualitative method. 

Arbitration and mediation have a number of advantages in settle banking 
dispute. Arbitration settle dispute faster, final and binding decision, party 
autonomy in choose arbitrator, non formal and flexibilities process, non 
publication and confidentiality. And the advantages of mediation are settle 
dispute faster and cheap, focused in parties need, party autonomy in mediation 
process can influence the mediation process and result decision that can not 
reach in litigation process. Although, there also barrier in choose arbitration and 
mediation as method in banking dispute. Less information and socialiszation 
related this method is one of barrier, and for arbitration, not clear explaination in 
arbitration regulation that banking is one dispute object that can settle by 
arbitration and last no arbitration body for banking is also barrier in choose 
arbitration as alternative method. 

. 
Key word: Arbitration, Banking Mediation, Banking Dispute 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kegiatan perdagangan dewasa ini semakin luas di segala bidang. 

Suatu kegiatan perdagangan dewasa ini menghadapi tantangan yang 

cukup berat bukan saja di dalam negeri tetapi juga di dalam negeri. Sudah 

menjadi hal yang wajar bagi para pelaku usaha untuk selalu 

meningkatkan kegiatan perdagangannya dan juga membekali usahanya 

untuk menghadapi dunia dan tantangan yang semakin berat ini. 

Tantangan dan hambatan yang terjadi bagi kegiatan perdagangan 

dewasa ini salah satunya adalah kondisi ekonomi negara Indonesia yang 

tidak stabil dan juga kondisi ekonomi dunia (harga minyak dunia) yang 

sedang terguncang. Hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi 

kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia.  

Salah satu lembaga yang cukup berperan bagi kegiatan 

perdagangan adalah lembaga perbankan. Yaitu lembaga keuangan yang 

tentu saja akan mendukung kegiatan pelaku usaha untuk melakukan 

kegiatan perdagangan melalui produk-produknya, seperti pinjaman 

ataupun kredit. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari lembaga perbankan 

yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan uang dengan 

orang- orang yang memerlukan dana telah menimbulkan suatu hubungan 

yang intensif dengan lembaga perbankan. Selain itu produk bank yang 

cukup simpel tetapi juga cukup membantu adalah kartu kredit. Produk-

produk tersebut ditawarkan kepada konsumen dalam hal ini adalah 
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nasabah bank dengan suatu syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang 

biasanya tercantum dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut yang 

disepakati oleh bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai 

konsumen. Disinilah kita dapat melihat hubungan antara konsumen dan 

pelaku usaha, di mana sudah selayaknya lembaga perbankan 

memberikan pelayanan kepada nasabah dengan semaksimal mungkin 

dan membuat mereka puas dengan pelayanannya. Mengenai hubungan 

antara pelaku usaha dan konsumen1 ini sudah ditampung dengan adanya 

Undang-undang tentang  Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.  

Dalam prosesnya tidak jarang terjadi hambatan dalam pelaksanaan 

perjanjian antara nasabah dan pelaku usaha, sebagai contoh adalah 

pencairan dana kredit usaha yang tidak dicairkan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. Selain itu, juga sikap dari debt collector yang 

merupakan perwakilan dari lembaga perbankan yang melakukan 

penagihan dengan cara yang tidak sopan atau tidak dapat diterima oleh 

nasabah. Berkaitan dengan hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan 

suatu instrumen hukum yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 7/ 

PBI?2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Mengingat dalam 

prakteknya terdapat beberape hak nasabah yang tidak terlaksana atau 

tertampung dengan baik oleh pihak bank, sehingga menimbulkan friksi 

                                                             
1 Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer ( Inggris –Amerika ) atau 

Consument/konsument ( Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang 
yang menggunakan barang. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kelaurga, orang lain meupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Undang-undang perlindungan 
konsumen dibedakan atas konsumen akhir dan konsumen antara. AZ. Nasution, Hukum 
Perlindungan Konsumen suatu pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 3,17  
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antara nasabah dan bank yang menimbulkan pengaduan. Pengaduan 

nasabah inilah yang apabila tidak terselesaikan dengan baik akan 

berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank. Sengketa 

yang berlarut-larut merupakan hambatan bagi semua pihak bukan hanya 

bank sebagai pelaku usaha melainkan juga merugikan bagi konsumen 

yang biasanya adalah pedagang yang juga sangat memerlukan produk 

yang sudah dijanjikan oleh pihak bank, dan tidak jarang dengan 

terhambatnya pelayanan bank ini menimbulkan kerugian bagi konsumen 

untuk melaksanakan kegiatan usahanya apalagi bagi konsumen yang 

juga berhubungan dengan pihak ketiga dalam hal pemenuhan prestasi. 

Sengketa yang ditimbulkan sangat berdampak buruk bagi reputasi 

perusahaan dan juga tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan 

rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan hubungan dengan bank 

tersebut. Kehilangan kepercayaan nasabah bagi suatu bank adalah suatu 

hal yang cukup mengkhawatirkan karena akan berdampak pada reputasi 

dan kredibilitas suatu usaha perbankan. 

Dengan merebaknya produk-produk ataupun jasa-jasa yang 

diberikan oleh lembaga perbankan, hal ini juga meningkatkan jumlah 

pengaduan nasabah yang berkaitan dengan produk-produk ataupun jasa 

perbankan. Berkaitan dengan pengaduan nasabah harus diselesaikan 

melalui mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah. Dan apabila 

penyelesaian pengaduan nasabah tidak dapat terselesaikan maka dapat 

menunjuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi yang 
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biasa disebut dengan mediasi perbankan yang diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/5/ PBI Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan. 

Sampai saat ini sudah 151 sengketa yang ditangani oleh Bank Indonesia 

dalam hal mediasi perbankan periode Januari 2006-Juli 20072. 

Sebenarnya sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 

yang mengatur secara khusus mengenai mediasi perbankan. Indonesia 

telah memiliki suatu instrumen hukum mengenai penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Undang-undang 

sudah terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli3 

dan arbitrase. Walaupun arbitrase dan metode penyelesaian sengketa 

yang lain adalah sama-sama penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

tetapi arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda dengan lainnya yaitu 

dalam hal putusan yaitu bersifat final and binding4 sedangkan yang 

lainnya bersifat anjuran dan tidak ada paksaan untuk terikat dan dikenal 

dengan putusan yang bersifat win-win solution. 

                                                             
2 http//:www.jambiindependentonline.com, waktu pengambilan data 2 Maret 2008, pukul 

22.30 WIB 
3 Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. ” Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan peniliaian ahli. Bandingkan 
dengan Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. 

4 Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.  

“ Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat 
para pihak” 
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Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan selain memiliki keputusan mengikat, juga memiliki beberapa 

karakteristik yang sangat ramah dengan para pelaku usaha. Mengingat 

sengketa diantara nasabah dan bank adalah suatu hambatan bagi kedua 

belah pihak khususnya bagi nasabag yang juga merupakan para pelaku 

dagang. Non-publikasi adalah salah satu kelebihan arbitrase yang dapat 

ditawarkan dalam menyelesaiakan sengketa perbankan antara nasabah 

dan lembaga perbankan. Selain itu, terdapat berbagai kelebihan yang 

dimiliki oleh lembaga arbitrase untuk dapat menyelesaikan sengketa 

perbankan secara cepat dan efisien. Tidak diketahuinya kelebihan-

kelebihan arbitrase untuk menangani sengketa membuat masih sedikitnya 

jumlah sengketa perbankan yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase. 

Berdasarkan jenis perkara yang diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) sebagai salah satu badan arbitrase yang terlembaga di 

Indonesia periode 2001-2006 dari skala 100 % (seratus persen) hanya 9 

% (sembilan persen) jenis perkara yang termasuk keuangan atau 

perbankan, hal tersebut juga termasuk perkara lingkungan5.  Berdasarkan 

hal ini dapat ditafsirkan bahwa arbitrase masih sangat jarang sekali dipilih 

sebagai metode penyelesaian sengketa perbankan ataupun dicantumkan 

sebagai pilihan forum dalam kontrak perbankan mereka seperti perjanjian 

kredit.  

                                                             
5 Lampiran makalah Jafar Sidik, Klausula Arbitrase dalam bidang perbankan, Pelatihan 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bandung, 2008 
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Berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan tersebut, 

peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai metode 

penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan khususnya 

berkenaan dengan arbitrase dan mediasi. Dengan melihat pada sejauh 

mana dan seberapa pentingnya arbitrase dan mediasi digunakan sebagai 

metode penyelesaian sengketa perbankan khususnya mengenai 

pengaduan nasabah sebagai konsumen. Maka, usulan penelitian ini 

diajukan dengan judul “URGENSI ARBITRASE DAN MEDIASI SEBAGAI 

METODE PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 

DALAM SENGKETA  BIDANG PERBANKAN”. 

Permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa dewasa ini semakin berkembang, seiring dengan 

dipergunakannya lembaga ini sebagai metode penyelesaian sengketa. 

Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan hanya akan dibatasi 

pada penggunaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam 

bidang perbankan, yang terdiri dari: 

1. Apakah yang menjadi keunggulan dari arbitrase  dan Mediasi 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk 

menyelesaikan sengketa di bidang perbankan sesuai dengan UU 

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/ PBI. Tahun 2006 

tentang Mediasi Perbankan? 
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2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan bagi nasabah dan 

lembaga perbankan untuk memilih arbitrase dan mediasi sebagai 

metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk memeriksa 

sengketa perbankan? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Sengketa  

Sengketa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Artinya sengketa merupakan salah satu hal yang 

tidak dapat dihindarkan dan merupakan proses yang wajar. Sesuatu akan 

berpotensi untuk menjadi sengketa ketika kita melakukan hubungan 

dengan pihak lain dengan kepentingan tertentu untuk mendapatkan 

keuntungan, tetapi karena satu dan lain hal tidak tercapai, maka timbullah 

sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena 

perbedaan penafsiran baik mengenai BAGAIMANA “cara” melaksanakan 

klausul-klausul perjanjian maupun tentang APA “isi” dari ketentuan-

ketentuan didalam perjanjian, ataupun di sebabkan hal-hal lainnya6. 

Sampai saat ini tidak ada suatu definisi yang tegas mengenai apa itu 

sengketa7. Sengketa harus dibedakan dengan konflik. Konflik biasanya 

sangat erat kaitannya dengan peperangan yang melibatkan dua pihak, 

sedangkan sengketa berkaitan dengan tidak dilaksanakannya hak 

maupun kewajiban dari suatu perjanjian8. Dalam kenyataannya tidak 

                                                             
6 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 1 
7 Dalam hukum internasional publik sengketa didefinisikan berdasarkan pendapat 

mahkamah internasional yaitu berdasarkan Mavrommatis Palestine Concessinons Case (1924) 
yaitu “disagreement on point of law or fact, a conflict of legal viewsor intarest between two 
persons” dan juga berdasarkan kasus Interpretation of Peace Treaties (1950). Huala Adolf, 
Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 

8 John Collier and Vaughan Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, 
Oxford University Press, New York, 1999, hlm. 1, Bandingkan dengan Eman Suparman, Pilihan 
Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa, Jakarta, 2004, hlm. 
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jarang di dalam konflik selalu terdapat berbagai macam sengketa. Ketika 

sengketanya selesai belum tentu dengan konfliknya. Sedangkan di dalam 

sengketa biasanya tidak pernah ada konflik. Sehingga pengertian konflik 

terlihat lebih luas penafsirannya dibandingkan dengan sengketa. 

Pengertian sengketa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 

8/5/PBI tahun 20069 adalah segala permasalahan yang diajukan oleh 

nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi 

perbankan setelah melalui proses melalui pelayanan pengaduan. Artinya 

ketika nasabah mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan lembaga 

perbankan hal tersebut tidak langsung dapat dikatakan sebagai sengketa. 

Melainkan ketika pengaduan tersebut sudah ditangani oleh bank tetapi 

nasabah tidak puas terhadap pelayanan pengaduan oleh bank, maka 

barulah timbul suatu sengketa. Sengketa dapat timbul misalnya melalui 

perjanjian kredit, kartu atm, kartu debit, kartu kredit, dan lain-lain. 

Sengketa perbankan ini dapat diselesai melalui dua cara yaitu 

penyelesaian sengketa dalam pengadilan atau penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan 

menghasilkan suatu kesepakatan yang adversarial yang belum mampu 

merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, 

lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak 

responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang 

                                                                                                                                                                                     
17. Bandingkan juga dengan Rachmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 1. 

9 Pasal 1 Butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI Tahun 2006 tentang Mediasi 
Perbankan. 
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bersengketa. Sedangkan melalui penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan win-win solution, dijamin 

kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan 

oleh hal prosedural dan administratif, menyelesaiakan masalah secara 

komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering disebut sebagai 

alternative dispute resolution (ADR)10. Sekarang ini sudah cukup banyak 

instrumen hukum yang mengatur ADR baik secara umum maupun secara 

khusus yaitu sebagai berikut: 

1. ADR secara Umum diatur dalam: 

a.UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

b. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

c. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

d. UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri 

e. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu 

2. ADR secara khusus diatur dalam 

a. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak 

b. UU No 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

c. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha tidak sehat 
                                                             

10 Op.Cit., Rachmadi Usman, Hlm. 3 
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d. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

e. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga 

Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di luar 

Pengadilan. 

Mengenai apakah arbitrase merupakan bagian dari ADR masih 

menjadi perdebatan sampai saat ini. 

 

B. Tinjauan umum mengenai arbitrase sebagai metode penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. 

  Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang sudah 

dikenal sejak zaman yunani atau yang dikenal dengan perwasitan, artinya 

melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang disebut 

dengan wasit. Begitu banyak penulis mencoba mendefinisikan apa yang 

dimaksud dengan arbitrase dari sudut pandang yang berbeda, namun jika 

diperhatikan esensi berbagai pendapat para penulis tersebut tidak 

berbeda secara signifikan, karena mengacu pada penyelesaian sengketa 

komersial berdasarkan kesepakatan.  

Secara umum arbitrase adalah suatu proses dimana dua pihak 

atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih 

yang imparsial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang 

final dan mengikat. Sedangkan Undang-undang arbitrase mendefinisikan 

arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan 
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umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa11.  

Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak merupakan praktijk 

untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa diantara para pengusaha 

dengan menunjuk arbiter atau para arbiter12. Berdasarkan perjanjian 

arbitrase juga para pihak akan menaati putusan arbitrase yang bersifat 

final and binding. Perjanjian arbitrase diantara para pihak didasarkan atas 

asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh 

para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. Perjanjian arbitrase 

dapat dibuat dengan dua cara yaitu: 

a. Pactum de Compromittendo 

b. Akta Kompromis 

  Sengketa yang dapat diajukan melalui lembaga arbitrase adalah 

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum 

dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak 

yang bersengketa13. Dalam Pasal 5 ini tidak cukup jelas apa yang 

dimaksud dengan perdagangan disini. Penjelasan mengenai ruang 

lingkup perdagangan ini kembali dapat kita temukan dalam Undang-

undang arbitrase yaitu penjelasan Pasal 66 b mengenai arbitrase 

internasional, bahwa putusan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan 
                                                             

11 Pasal 1 Butir 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 

12 Op. Cit., Gatot Soemartono, Hlm. 21 
13 Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 
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mengenai sengketa perdagangan yang meliputi, perniagaan, perbankan, 

keuangan, penanaman modal, industri dan kekayaan intelektual. 

Sedangkan dalam UNCITRAL Model Law on Commercial Arbitration 

1985, commercial atau perdagangan harus diartikan secara luas meliputi 

semua hal yang ada hubungannya dengan kegiatan perdagangan salah 

satunya adalah perbankan. Peneliti juga membandingkannya dengan 

pengertian Freedom of Commerce yang harus diartikan secara luas bukan 

saja pengertian jual beli barang tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan 

dengan perdagangan. Berdasarkan uraian diatas maka sengketa 

perbankan juga merupakan salah satu sengketa yang merupakan 

jurisdiksi dari lembaga arbitrase untuk memeriksanya apabilam perjanjian 

diantara para pihak mengatakan demikian. 

  Begitu banyak kelebihan dari arbitrase untuk menangani sengketa 

diantara para pihak khususnya pelaku usaha, sehingga saat ini arbitrase 

menjadi primadona dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

selain prosesnya yang fleksibel juga sifatnya yang non publikatif yang 

sangat melindungi reputasi dari para pelaku usaha yang memiliki 

sengketa. Mengingat sengketa merupakan hambatan bagi para pihak 

untuk melakukan usaha. 
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C. Tinjauan umum mengenai mediasi sebagai metode penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan 

Sengketa merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dalam penggunaan istilah ”sengketa” 

sering kali disamakan dengan istilah ”konflik”. Walaupun sebenarnya antara 

sengketa dan konflik merupakan dua hal yang berbeda, baik dilihat dari segi 

kondisi yang terjadi juga dengan metode penyelesaian yang digunakan. Hal 

ini juga sesuai dengan kosa kata Bahasa Inggris terdapat 2 (dua) istilah yakni 

”conflict” dan ”dispute”  yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang 

adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi kedua 

nya tetap memiliki perbedaan.  

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih 

dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi 

sebuah sengketa apabila pihak yang merasa yang dirugikan hanya 

memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik dapat 

berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang 

merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, 

baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab 

kerugian atau kepada pihak lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa 

merupakan kelanjutan dari konflik. Sedangkan konflik sendiri dapat diartikan 

”pertentangan” diantara  para pihak untuk menyelesaikan masalah yang 

kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara 
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mereka. Sepanjang mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, 

maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak 

tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, 

maka sengketalah yang timbul14.   

Dewasa ini, selain dikenal penyelesaian sengketa di pengadilan juga 

dikenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal 

dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute 

resolution (ADR). Keberadaannya semakin diakui seiring dengan 

diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa ketika Pemerintahan Republik Indonesia berada di 

bawah Pemerintahan BJ. Habibie. Undang-undang tersebut memang 

ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, 

dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang 

bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau 

perbedaan pendapat diantara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai 

dengan maksud para pihak, yaitu suatu forum yang diharapkan dapat 

mengakomodir kepntingan para pihak yang bersengketa15.  

Pranata alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya merupakan 

bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada kesepakatan para 

pihak yang bersengketa, sehingga alternatif penyelesaian sengketa bersifat 

sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak mana pun.  

                                                             
14 Op.Cit. Rachmadi Usman, hlm. 2 
15 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 2001 hlm. 1 
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Alternatif penyelesaian sengketa selain sudah memiliki dasar hukum 

dalam lingkup nasional juga terdapat dasar hukum yang berlaku secara 

internasional yaitu terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Baik 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan Piagam PBB memberika definisi 

yang metode apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa 

selain melalui pengadilan. 

Pengertian Alternatif  Penyelesaian Sengketa berdasarkan Pasal 1 

point 10 mengenai ketentuan umum, yaitu16: 

Lembaga Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 

yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan 

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau peniilaian ahli. 

Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk dalam alternatif 

penyelesaian sengketa yaitu: 

1. Konsultasi 
2. Negosiasi 
3. Mediasi 
4. Konsiliasi 
5. Penilaian Ahli 

Sedangkan mengenai alternatif penyelesaian sengketa, secara khusus hanya 

diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

                                                             
16 Pasal 1 Point 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa 
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Secara internasional, metode di luar pengadilan juga disebutkan dalam 

Piagam PBB yaitu Pasal 33 ayat 1, yaitu: 

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger 
the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek 
a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, 
judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other 
peaceful means of their own choice” 

Pasal ini menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dalam 

rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memilih 

beberapa metode penyelesaian sengketa, yaitu: 

1. negosiasi; 
2. inquiry; 
3. mediasi 
4. konsiliasi; 
5. arbitrase; 
6. Pengadilan; 
7. Badan Regional;  
8. ataupun cara damai lain yang dipilih para pihak. 

Selain dua ketentuan diatas, alternatif penyelesaian sengketa juga 

dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain baik secara 

umum maupun khusus yang merujuk kepada alternatif penyelesaian 

sengketa sebagai salah satu metode diluar pungadilan17. 

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang ini 

sedang sering digunakan adalah mediasi. Semakin menumpuknya angka 

perkara di Pengadilan telah memaksa diperlukannya atau peningkatan 
                                                             

17 - UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
- UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letaj Sirkuit Terpadu 
- UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
- UU No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindingan Konsumen 

-  PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanaan jasa LIngkungan 
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penggunaan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diantaranya adalah 

Mediasi, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 2 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. 

Mediasi berasal dari kata bahasa inggris “mediation”, yang artinya 

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau 

penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya disebut 

mediator atau orang yang menjadi penengah18.  

Black’s law dictionary, mendefinisikan mediation sebagai berikut: 

“mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral 

person, the mediator helps, disputing parties to reach an agreement” 

Berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa mediasi merupakan 

metode penyelesaian sengketa yang informal dengan menggunakan orang 

yang netral sebagai penengah yang disebut mediator untuk membantu para 

pihak untuk mencapai kesepakatan. Hal ini juga sesuai dengan definisi yang 

diberikan oleh Retnowulan Sutantio sebagai Hakim Senior mendefinisikan 

mediasi sebagai pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk 

menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli 

yang diangkat sebagai mediator19.   

                                                             
18 Op.Cit., Rachmadi Usman.. hlm.79 
19 Emmy Yuhassarie dan Endang Setyawati,  Proceeding  Arbitrase dan Mediasi, Pusat 

Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2003  
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 Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa kamus dan 

juga pakar hukum sebagian besar dari mereka memberikan definisi mediasi 

sebagai metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga 

yang netral20.  Sedangkan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 6 tidak 

memberikan definisi yang jelas mengenai mediasi sebagai salah satu metode 

dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal tersebut hanya 

menjelaskan dalam hal sengketa di antara para pihak tidak dapat 

diselesaikan maka para pihak dapat menunjuk pihak ketiga. Didalamnya juga 

tidak membedakan dengan penilaian ahli dan konsiliasi. 

  Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti tentu saja membandingkan 

pengertian mediasi antara peraturan yang ada sebelumnya, dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/ PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan. 

Peraturan Bank Indonesia ini mendefinisikan mediasi sebagai proses 

penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para 

pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk 

kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan 

yang disengketakan21.  Kembali dalam definisi disebutkan peran dari pihak 

ketiga yang sepertinya cukup besar dalam terlaksananya proses mediasi, dan 

juga ditambahkan mengenai instrumen yang digunakan dalam hal terjadinya 

                                                             
20 Lihat Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Citra 

Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 79-81 
21 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
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kesepakatan sebagai salah satu tolak ukur bahwa pelaksanaan mediasi 

berhasil dilakukan. 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas ditarik kesimpulan 

karakteristik dari mediasi adalah sebagai berikut: 

1. merupakan metode penyelesaian sengketa yang informal 

2. melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator 

3. keputusan mediator bersifat tidak mengikat dan merupakan 

kesepakatan sukarela 

Begitu besarnya peran mediator sebagai penengah, telah membuat 

seorang mediator memiliki karakteristik atau tipologi sesuai dengan sengketa 

yang dihadapi. Berikut beberapa tipologi mediator yang diberikan oleh 

Moore22: 

1. Social Network Mediators 

tipologi mediator ini adalah mediator berperan atas sebuah sengketa atas 

dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan antara para pihak 

yang bersengketa 

2. Authoritative Mediators 

mediator berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara mereka dan memiliki posisi 

                                                             
22 Op. Cit. Rachmadi Usman, hlm.96-98 
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kuat atau berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas 

untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Tipologi 

mediator ini dapat dibedakan menjadi: 

a. mediator benevolent 

b. mediator administratif manajerial 

c. mediator vested interest 

3. Independent Mediator 

Mediator independen adalah mediator yang menjaga jarak antara para 

pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para 

pihak.  Mediator tipe inilah adalah mediator yang sering ditemukan 

dalam masyarakat dan merupakan mediator yang profesional  

pembagian tipologi mediator ini sangat berperan dalam peran mediator 

dalam proses mediasi antara para pihak yang bersengketa23. 

Selain itu, begitu pentingnya peranan mediator dalam 

menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi antara pihak telah membuat 

dibentuknya beberapa persyaratan sebagai seorang mediator dalam 

peraturan tertentu mengenai mediasi. Secara umum, syarat seorang 

mediator adalah sebagai berilkut24: 

 disetujui oleh para pihak yang bersengketa 

                                                             
23 Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum,    Ghalia, 

2004, hlm. 61 
24 Op. Cit. Gatot Soemartono, hlm. 133 
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 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda 

sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang 

bersengketa. 

 tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak 

yang bersengketa 

 tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan 

lain terhadap kesepakatan para pihak; dan 

 tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan 

maupun hasilnya. 

Dari beberapa persyaratan diatas, memang hanya kenetralan 

seorang mediator lah yang dituntut dan juga dia harus merupakan 

seseorang yang benar-benar memliki kuallitas sebagai seorang mediator 

sehingga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dapat benar-benar berhasil.  

Di dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai mediasi perbankan, 

yang dapat menjadi mediator harus memiliki syarat paling kurang sebagai 

berikut25: 

1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan 

dan atau hukum 

2. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan 

lain atas penyelesaian sengketa 

                                                             
25 Pasal 5 Peraturan Bank Indoensia PBI No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan 
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3. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan nasabah perwakilan 

nasabah dan Bank.  

Demi terlaksananya mediasi perbankan syarat mediator ini harus 

sangat diperhatikan guna menunjuk mediator dalam menyelesaikan 

sengketa antara nasabah dan bank yang seharusnya terdapat dalam 

suatu lembaga khusus mengenai mediasi yang dibentuk oleh lembaga 

asosiasi perbankan ataupun Bank Indonesia sebagai Bank sentral 

Indonesia yang memiliki inisiatif dalam memberntuk lembaga 

penyelesalan sengketa perbankan sebagai kelanjutan dari penyelesaian 

pengaduan nasabah.. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini diajukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami keunggulan ataupun kelebihan 

arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan di bandingkan 

dengan menyelesaikan di dalam pengadilan berdasarkan UU No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

2. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi hambatan 

dalam hal penunjukan arbitrase dan mediasi sebagai metode 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk menyelesaiakan 

sengketa perbankan diantara nasabah dan lembaga perbankan. 

 

B. KONTRIBUSI PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis 

maupun  praktis, yaitu: 

1. Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam rangka pengembangan studi hukum lebih lanjut khususnya 

Arbitrase dan  Medias sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 

baru dipopulerkan sebagai mata kuliah di Fakultas Hukum di Indonesia 

bersamaan dengan dibuatnya regulasi hukum mengenai //alternatif 
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penyelesaian sengketa, salah satunya UU no. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006 Tentang Mediasi Perbankan.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

masukan bagi Usaha Perbankan di Indonesia yang masih sedikit 

sekali menyerahkan sengketanya ke lembaga arbitrase dan mediasi 

sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

karena kurangnya pengetahuan mengenai keunggulan dan 

efektifitasnya dalam penyelesaian sengketa yang sangat berbeda 

dengan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Pendekatan 

Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu 

menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data 

sekunder.  Penelitian semacam ini juga sering disebut dengan penelitian 

hukum kepustakaan26.  

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pendekatan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal. 

Untuk mengetahui dan sampai sejauh manakah satu peraturan tertentu 

itu serasi secara vertikal atau serasi secara horizontal terhadap bidang 

yang sama khususnya yang berlaku dalam alternatif penyelesaian 

sengketa yaitu antara UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa dan Peraturan Bank Indonesia No. 

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.  

Selain itu, penelitian hukum normatif  juga akan melakukan 

penelitian terhadap sistemik hukum.  Penelitian ini dilakukan terhadap  

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Salah satu tujuannya 

adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian 

pokok dalam hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa 
                                                             

26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan 
Singkat, Penerbit Rajawali Jakarta, 1985, hlm. 15 
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hukum, hubungan hukum dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang 

menjadi subjek hukumnya adalah pengusaha dalam bidang perbankan 

dan nasabah dalam sengketa yang termasuk lingkup perbankan 

dikaitkan dengan metode penyelesaian sengketanya sebagai objek 

hukum dalam penelitian ini. 

B. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis27 yaitu menggambarkan permasalahan yang ada berdasarkan 

data yang ada untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah 

yang relevan. Penelitian ini akan mencoba mengungkapkan keunggulan 

dari arbitrase dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan serta hambatannya untuk dipilih dalam menyelesaikan 

sengketa perbankan. 

C. Tekhnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian literatur yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 

bahan-bahan kepustakaan yang mendukung analisis penelitian 

berdasarkan regulasi atau peraturan nasional baik pusat maupun 

daerah. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi; 
                                                             

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua, UI Press,  Jakarta, 
1982, hlm 50. 
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a. bahan hukum primer 

b. bahan hukum sekunder 

c. bahan hukum tersier 

D.Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, 

maka dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan 

untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

penelitian berupa penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk angka atau dengan kata lain tidak dapat dihitung. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 
 

A. Arbitrase dan Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa 

Perbankan 

1. Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

Arbitrase merupakan salah satu pranata penyelesaian sengketa 

yang sudah lama dikenal baik dalam lingkup nasional maupun dalam 

lingkup internasional. Pada bab terdahulu sudah dijelaskan bahwa 

perkembangan arbitrase dimulai pada zaman yunani kuno atau yang 

biasa disebut dengan “perwasitan”. Perkembangan arbitrase sebagai 

badan penyelesaian sengketa tidak terlepas dari perkembangan transaksi 

bisnis khususnya yang dilakukan oleh negara-negara maju dan juga 

adanya kesempatan investasi yang diberikan oleh negara berkembang 

kepada negara maju. 

Dalam memenuhi hubungan bisnis ini kadang kala terjadi sesuatu 

hal di luar kehendak para pihak ataupun juga salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya. Dan hal inilah yang berpotensi 

menimbulkan sengketa. Berbicara mengenai penyelesaian sengketa 

khususnya mengenai penyelesaian sengketa internasional maka tidak 
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terlepas dari adanya pemilihan forum dan pilihan hukum untuk 

menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Dalam hal ini akan sangat 

dipengaruhi pada latar belakang ekonomi, latar belakang pendiidkan 

hukumnya. Adanya berbagai masalah tersebut menimbulkan kesulitan 

untuk mencapai kesepakatan untuk memilih hukum dan forum dalam 

menyelesaiakan sengketa. Salah satu metode yang dapat menjawab 

permasalahan tersebut adalah Arbitrase.  

Begitu banyak batasan untuk mendefinisikan arbitrase. Blacks Law 

Dictionary, memberikan definisi sebagai berikut: 

“The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by 
the parties to the dispute who agree in advance to abide by the 
arbitrators award issue after hearing at which both parties have an 
opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by 
the judgement of selected persons in some disputed matter, 
instead of carrying it to establish tribunals of justice and intended to 
avoid the formalities , the delay, the expense and vexation of 
ordinary litigation.” 

 Subekti memberikan definisi arbitrase sebagai berikut28: 

”Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh 
seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama 
ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan 
lewat pengadilan” 

Sedangkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa, memberikan definisi arbitrase sebagai 

berikut: 

                                                             
28 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati 

Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.56.  
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”cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum 

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” 

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa arbitrase terdiri dari beberapa unsur sebagai 

berikut: 

1. merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

2. merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga 

yang disebut dengan arbiter.  

3. arbiter dipilih oleh para pihak 

4. merupakan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada 

kesepakatan para pihak 

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase  dan alternatif 

penyelesaian sengketa memberikan batasan yang berbeda dengan yang 

lain yaitu mendefiniskan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa 

perdata di luar pengadilan. Hal ini berarti undang-undang ini sudah 

memberikan batasan yang menjadi jurisidiksi materiae  dan jurisdiksi 

personae dari arbitrase nasional indonesia.  

Jurisdiksi personal dari arbitrase menjelaskan siapa para pihak 

yang dapat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, hal ini 
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dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut: 

”Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu 
yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas 
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang 
timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tsb akan 
diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 
penyelesaian sengketa.” 

 
Berdasarkan Pasal 2 ini, maka para pihak yang dapat 

menyelesaikan ke arbitrase adalah para pihak yang telah sepakat dan 

membuat perjanjian arbitrase yang isinya menunjukkan keterikatan 

terhadap suatu badan arbitrase tertentu apabila terjadi sengketa di 

kemudian hari.  

Perjanjian arbitrase merupakan salah satu sumber hukum 

terpenting dalam pelaksanaan arbitrase. Perjanjian arbitrase seperti yang 

dijelaskan dalam bab terdahulu dapat dibuat dengan dua cara yaitu 

sebelum sengketa terjadi yang disebut dengan pactum de 

compromittendo dan setelah sengketa terjadi atau disebut akta 

compromis. Kedudukan dari perjanjian arbitrase sangat penting salah 

satunya melahirkan kompetensi absolut terhadap suatu badan arbitrase, 

sehingga apabila para pihak sudah terikat dalam suatu perjanjian 

arbitrase, badan peradilan lain tidak boleh campur tangan menyelesaikan 

sengketa tersebut. Begitu pula dengan keberadaan Pengadilan Negeri, 

hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 

Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 
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Perjanjian arbitrase juga mengenal prinsip separability (separability 

principle), yaitu batalnya perjanjian pokok tidak menyebabkan perjanjian 

arbitrasenya batal. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 point h UU 

No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa. Perjanjian arbitrase menimbulkan legal fiksi (fictie hukum), 

seakan-akan perjanjian arbitrase tersebut tidak hanya terjadi antara para 

pihak yang bersengketa saja, tetapi juga mengadkan perjanjian dengan 

lembaga arbitrase yang ditunjuk.  Hal ini menunjukkan kepastian hukum, 

sehingga apabila perjanjian pokoknya batal maka masih terdapat forum 

untuk menguji kedudukan perjanjian pokok tersebut dan para pihak tidak 

perlu menunjuk lembaga penyelesaian sengketa lain. Dalam prakteknya 

juga hal ini berlaku terhadap pemilihan hukum didalamnya, sehingga 

proses penyelesaian sengketa dapat langsung terjadi karena forum dan 

hukumnya sudah dipilih atas kesepakatan para pihak berdasarkan 

perjanjian tersebut. 

Mengenai jurisdiksi materiae dari arbitase diatur dalam Pasal 5  

ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 telah memberikan batasan 

bahwa materi sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

merupakan sengketa yang termasuk sengketa perdagangan. Bunyi dari 

Pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:  

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut 
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hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya 

oleh pihak yang bersengketa.” 

Dalam Pasal ini tidak dijelaskan, apa saja yang termasuk dalam 

lingkup perdagangan. Pemerintah Indonesia dalam menyusun Undang-

undang arbitrase nasional sebenarnya mengadopsi ketentuan UNCITRAL 

Model Law on  International Commercial Arbitration, yang merupakan 

upaya harmonisasi ketentuan arbitrase secara nasional. Ketentuan ini 

dapat dijadikan pedoman bagi negara untuk menyusun ketentuan 

nasionalnya. Dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai ruang lingkup 

berlakunya arbitrase, yaitu international commercial arbitration dan istilah 

commercial berisi penjelasan sebagai berikut: 

“The term "commercial" should be given a wide interpretation so as 
to cover matters arising from all relationships of a commercial 
nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial 
nature include, but are not limited to, the following transactions: any 
trade transaction for the supply or exchange of goods or services; 
distribution agreement; commercial representation or agency; 
factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; 
licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation 
agreement or concession; joint venture and other forms of industrial 
or business co-operation; carriage of goods or passengers by air, 
sea, rail or road.” 

Berdasarkan penjelesan tersebut, maka yang termasuk dalam 

istilah commercial, harus diartikan secara luas yaitu semua masalah yang 

timbul dari suatu hubungan perdagangan baik secara kontraktual maupun 

tidak, termasuk semua transaksi yang mencakup perdagangan barang 

dan jasa, perjanjian distribusi, keagenan, factoring, leasing, konstruksi, 

konsultan, mesin, lisensi, penanaman modal, pembiayaan, perbankan, 
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asuransi, perjanjian eksploitasi, usaha patungan dan hal lain dari 

hubungan industri dan bisnis, pengiriman barang atau penumpang 

dengan udara, laut, kereta dan darat. 

Dapat dilhat perbedaannya, UNCITRAL memberikan penafsiran 

yang jelas mengenai apa saja yang termasuk dalam lingkup perdagangan 

sedangkan undang-undang arbitrase tidak. Sebenarnya tidak hanya 

UNCITRAL Model Law yang mensyaratkan harus mengenai 

perdagangan, Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan 

pelaksanaan arbitrase asing pun mensyaratkan bahwa konvensi ini hanya 

berlaku bagi sengketa yang termasuk dalam lingkup perdagangan saja. 

Sebenarnya dalam prakteknya, akan sangat sulit apabila undang-undang 

nasional tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

perdagangan. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketanya ke 

arbitrase  akan bingung apakah sengketanya tersebut memang benar bisa 

diselesaikan melalui arbitrase. Undang-undang nasional baru 

menjelaskan mengenai lingkup perdagangan ini, Pada Pasal 66, yaitu 

pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di 

Indonesia, yaitu pada penjelasan point b, yang isinya sebagai berikut: 

”putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum 

indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan” 
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Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang termasuk dalam 

lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di 

bidang: 

 perniagaan 

 perbankan  

 keuangan 

 penanaman modal 

 industri 

 hak kekayaan inteletual 

 

dari penjelasan tersebut dapat dijadikan pedoman, hal-hal apa saja yang 

dapat diselesaikan berdasarkan arbitrase nasional kita. 

Berkaitan dengan penelitian ini, yang secara khusus membahas 

penyelesaian sengketa perbankan melalui arbitrase, maka harus dipahami 

terlebih dahulu arbitrase secara umum sebagaimana yang dijelaskan 

diatas.  Sengketa perbankan dalam penelitian ini adalah adanya sengketa 

antara pihak bank dan nasabah salah satunya adalah ketidakpuasan 

nasabah terhadap pelayanan perbankan. Sengketa seperti yang telah 

dijelaskan diatas adalah perbedaan kepentingan, pendapat maupun fakta 

hukum diantara para pihak. 

Sengketa perbankan ini sebelumnya mungkin lebih sering 

diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dengan diundangkannya Undang-

undang arbitrase nasional maka tidak menutup kemungkinan sengketa ini 

diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini dimungkinkan dengan 

penafsiran Pasal 5 dan 66 dari Undang-undang Arbitrase dengan 
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mengacu pada Article 1 UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration, yaitu perbankan merupakan salah satu sengketa 

yang dapat dibawa ke arbitrase karena mengandung unsur perdagangan 

didalamnya. 

Mengenai perbankan sebenarnya terbagi atas dua bentuk 

perbankan yaitu perbankan umum dan perbankan syariah. Sampai saat 

ini belum ada arbitrase yang terlembaga khusus untuk sengketa 

perbankan. Lembaga arbitrase yang terbentuk baru arbitrase yang khusus 

menangani sengketa-sengketa perbankan syariah atau yang biasa 

disebut dengan Basyarnas (Badan arbitrase Syariah Nasional) yang 

dahulu dikenal dengan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). 

BAMUI dahulu dibentuk bersamaan dengan dibentuknya Bank 

Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. 

Lembaga ini didirikan berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992, tujuannya 

untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama 

tersebut. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah 

(UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan Basyarnas. 

Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 

tertanggal 24 Desember 200329. 

                                                             
29 http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/31/mengurai-benang-kusut-badan-

arbitrase-syariah-nasional-basyarnas/  7nov 2008. 2.02pm 
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Badan arbitrrase syariah didirikan berdasarkan beberapa dasar 

hukum sebagai berikut30: 

1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

2.  Al Qur’an, surat Al Hujurat : 9 “jika ada dua orang dari orang-

orang mukmin berperang/bertikai, maka damaikanlah antara 

keduanya.” 

e) As Sunnah/Al Hadist dan hasil ijtihad : 

a)    Dalam sejarah Hukum Islam nama Abu Sjureich yang 

populer juga dengan sebutan Abul Hakam, adalah karena 

kepiawaiannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang 

terjadi dilingkungan kaumnya (atas permintaan para pihak) 

dengan prinsip islah dan putusannya diterima dengan baik 

oleh para pihak. Perbuatan yang demikian tadi kemudian 

ditaqrirkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan penegasan 

bahwa perbuatan Abu Sjureich tersebut merupakan perbuatan 

yang sangat baik (An Nasa’i). 

b)    Ketika Umar Ibn Khottob membeli seekor kuda dan ketika 

kuda tersebut dicoba oleh Umar kemudian kakinya patah 

(Umar ngebut rupanya…) dan mereka kemudian ribut. Umar 

akhirnya mempersilahkan penjual kuda untuk menunjuk 

seseorang yang bisa menyelesaikan perselisihan mereka dan 
                                                             

30 http://www.mui.or.id/content/sejarah-basyarnas, 7 nov 2008, 2.10pm 
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ditunjuklah seseorang Abu Sjureich. Umar sepakat yang 

akhirnya diputuskan oleh Abu Sjureich bahwa Umar harus 

membayar harga kuda yang telah disepakati. Umar pun 

dengan rela hati menerima putusan itu. 

 

c)    Dalam catatan sejarah Hukum Islam, para arbiter/hakam 

yang terkenal, diantaranya : Rabi’ ibn al Dzib, Akstam ibn 

Shifi, Amr Ibn Zharib al ‘Adawani, Ummaiyah ibn Abi Ash-

Shilat, dll. Semula para arbiter itu bersidang dibawah tenda-

tenda yang didirikannya. Setelah Kushai ibn Kaab 

membangun gedung di Mekkah yang pintunya menghadap 

Ka’bah maka digedung itulah sidang-sidang arbitrase/hakam 

dilaksanakan. Gedung itu yang kemudian dikenal Gedung Dar 

al Adda’wah. 

d)   Sistem hakam/arbitrase ini mengalami perkembangannya 

terutama dimasa Khalifah Umar ibn Khottob dan kholifah-

kholifah berikutnya. Pada masa itu pula telah dibuat “Risalah 

al Qadla” (pokok-pokok pedoman beracara di Pengadilan) 

karya Abu Musa al “As’ari.- 

f) Dipenghujung masa Khulafa ar Rasyidin, sistem 

hakam/arbitrase ini tidak hanya menyelesaikan sengketa-
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sengketa bisnis/perdagangan akan tetapi menyelesaikan juga 

masalah-masalah politik dan peperangan. 

Menurut peneliti, berkaitan dengan jurisdiksi materiae nya badan 

arbitrase syariah ini, tidak hanya didasarkan pada masalah perdagangan 

ataupun masalah-masalah yang timbul dari hubungan hukum antara bank 

dan nasabah, tetapi juga ditambah dengan adanya unsur hukum islam 

ataupun penerapan prinsip syariah didalamnya yang dapat diselesaikan 

oleh Basyarnas31. 

Mengenai prosedur dalam beracaranya badan arbitrase syariah 

nasional tidak jauh berbeda dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 

hal ini karena Undang-undang arbitrase nasional juga dijadikan dasar 

hukum oleh badan arbitrase syariah untuk menyelesaiakan sengketa yang 

mereka tangani. Peraturan prosedur yang disusun oleh lembaga mulai 

dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai putusan tetap mengacu pada 

undang-undang Arbritase. Untuk biaya perkara, pihak yang bersangkutan 

akan dikenakan biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, dan honor arbiter. 

Setelah proses arbitrase syariah selesai, maka sudah seharusnya 

para pihak menjalankan keputusannya didasarkan pada perjanjian 

arbitrase diantara mereka. Tetapi apa bila terjadi kecurangan dari salah 

                                                             
31 Hal ini terkait dengan pendapat Prof. Mariam Darus Badruzzaman, Lahirnya Badan 

Arbitrase Syariah Nasional ini,  menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena 
melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya 
mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. 
http://www.mui.or.id/content/sejarah-basyarnas, 7 nov 2008, 2.10pm 
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satu pihak, maka akan diajukan eksekusi ke pangadilan negeri32. 

Berkaitan dengan proses eksekusi ini, masih terdapat pertentangan yaitu 

mengenai lembaga mana yang berwenang memberikan kewenangan 

eksekusi apakah pengadilan negeri dengan mengacu pada Undang-

undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa ataukah pengadilan agama berdasarkan Undang-undang No. 3 

tahun 2006 tentang peradilan agama. Hal ini akan terselesaikan dengan 

akan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung menjawab 

pertentangan ini. 

Sampai saat ini, berdasarkan beberapa sumber yang peneliti baca, 

keberadaan badan arbitrase syariah nasional belum berjalan dengan 

efektif. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa sedikitnya masalah 

arbitrase syariah yang dibawa ke badan arbitrase syariah, mungkin 

disebabkan tingginya tingkat kesadaran dari para pihak mengenai 

pelaksanaan prinsip syariah sehingga jarang sekali terjadi sengketa yang 

berkepanjangan. Sedangkan sengketa-sengketa yang timbul dari 

perbankan umum atau konvensional lebih sering dibawa ke Pengadilan 

umum yang memakan waktu cukup lama. 

Sudah seharusnya menurut pendapat peneliti, para pihak yang 

terikat pada hubungan hukum antara nasabah dan perbankan dan timbul 

sengketa diantara mereka, dapat dengan langsung menunjuk arbitrase 

                                                             
32http://www.pkes.org/?page=info_list&id=80&PHPSESSID=660c94b327a196f11301ede

bea2b8709, 7 nov 2008, 2.13 pm 
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sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Selain itu, juga diperkuat dengan ketentuan bahwa perbankan merupakan 

salah satu bentuk dari perdagangan yang sudah merupakan jurisdikasi 

materiae dari arbitrase. 

Menyelesaikan sengketa perbankan melalui arbitrase sebenarnya 

merupakan salah satu hal yang tepat, karena arbitrase sampai saat ini 

sudah menjadi primadona dalam menyelesaiakan sengketa di antara para 

pihak. Arbitrase juga memiliki karakterisitik tertentu yang tidak dimiliki oleh 

badan peradilan lain dan ini merupakan keunggulan arbitrase sebagai 

metode penyelesaian sengketa.  

Pertama, penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki 

kecepatan dan ketepatan dalam proses pemeriksaan sengketa. Jangka 

waktu pemeriksaan sengketa sudah ditentukan dalam perjanjian arbitrase 

yang dibuat para pihak. Apabila para pihak tidak menentukan jangka 

waktu pemeriksaan sengketa maka akan ditentukan berdasarkan aturan-

aturan arbitrase setempat yang dipilih para pihak. Sehingga dengan 

penentuan jangka waktu ini akan memberikan batasan bagi arbiter 

maupun bagi para pihak untuk saling berusaha menyelesaikan sengketa 

berdasarkan waktu yang dijadwalkan. Dibandingkan dengan pengadilan, 

kita sering sekali mendengar adanya keterlambatan dalam proses sidang, 

yaitu dikarenakan salah satu hakim tidak hadir ataupun terlambat dalam 

menjalankan sidang. Selain itu, setelah persidangan yang dimulainya 
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terlambat juga agenda sidang yang tidak jelas, tidak jarang sidang hanya 

berlangsung dalam beberapa menit karena tidak dijadwalkan dengan baik 

mengenai agenda sidangnya. Dalam proses arbitrase akan jarang sekali 

terjadi dan hal ini memburuhkan itikad baik dari para pihak dan juga 

keprofesionalan dari arbiter dalam menjalankan tugas. 

Kedua, arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang 

menghasilkan putusan yang bersifat final and binding. Hal ini berdasarkan 

ketentuan Undang-undang arbitrase Pasal 60, yang menyebutkan sebagai 

berikut:  

”Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan mengikat para pihak:” 

 Dan juga diperkuat dengan adanya ketentuan dari Pasal 53 yang 

menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan 

perlawanan atau upaya hukum apa pun. Hal ini juga sebenarnya 

merupakan konsekuensi dari perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak. 

Perjanjian arbitrase tersebut tidak hanya memberikan jurisdiksi terhadap 

badan arbitrase tertentu, tetapi juga menjadi dasar bahwa para pihak akan 

menjalankan apapun yang menjadi putusan badan arbitrase. Apabila 

dibandingkan dengan pengadilan umum, dimana dikenal upaya hukum 

banding dan kasasi, tentu saja berbeda dan akan berpengaruh pada 

jangka waktu penyelesaian sengketa. Suatu upaya hukum banding dan 
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kasasi akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya dan juga akan 

berpengaruh pada jumlah biaya yang dikeluarkan. 

  Ketiga, untuk memutus perkara melalui arbitrase, para pihak juga 

memiliki kebebasan dalam memilih arbiter yang memiliki pengetahuan 

yang mendalam dan menguasai permasalahan yang menjadi pokok 

sengketa. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan 

dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggngjawabkan kualitasnya. 

Hal ini dimungkinkan karena selain ahli hukum juga didalam badan 

arbitrase terdapat ahli perbankan. Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan umum dimungkinkan hakim tidak menguasai suatu perkara 

yang sifatnya sangat teknis. Hal ini disebabkan sebagian besar hakim di 

pengadilan memiliki latar belakang yang sama, yakni berasal dari bidang 

hukum, sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang bersifat 

umum (general knowledge) dan sulit bagi mereka untuk memahami hal-

hal teknis yang rumit33. 

  Keempat, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak begitu 

formal dan fleksibel. Tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak 

harus dijalani (kaku). Arbiter tidak perlu terikat dengan aturan-aturan 

proses berperkara seperti halnya yang terjadi pada pengadilan umum. 

Tidak ada keharusan untuk berperkara ditempat tertentu, karena para 

pihak sendirilah yang memiliki kebebasan untuk menentukan tempat 

arbitrase bersidang dan juga sekaligus menentukan hukum yang akan 
                                                             

33 Op. Cit., Gatot Soemartono, hlm. 10-12 
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dipergunakan. Sifat penyelesaian sengketa yang fleksibel membuat para 

pihak tidak saling bersitegang dalam proses penyelesaian perkara. 

Suasana seperti ini akan mendorong semangat kerjasama para pihak 

dalam penyelesaian sengketa dan akan mempercepat proses arbitrase34.  

  Kelima, dalam proses arbitrase dikenal dengan prinsip non-

publikasi. Artinya dalam proses persidangannya arbitrase dilakukan dalam 

ruangan tertutup tidak terbuka untuk umum seperti halnya pengadilan 

umum. Selain itu hampir semua putusan arbitrase tidak dipublikasikan 

oleh badan arbitrase nya. Sehingga hal ini, membuat para pihak terjamin 

kerahasiaannya dalam menyelesaiakan sengketa. Dan hal ini tidak dapat 

ditemukan dalam pengadilan umum yang mengharuskan persidangan 

dilakukan secara terbuka. Sehingga para pihak tidak terjaga 

kerahasiaannya dalam menyelesaikan sengketa. 

  Berdasarkan beberapa keunggulan dari arbitrase untuk 

menyelesaiakan sengketa juga berlaku dalam penyelesaian sengketa 

perbankan yang syarat akan perdagangan. Sengketa perbankan yang 

juga sangat berpengaruh dan juga terpengaruh terhadap kondisi ekonomi 

negara Indonesia, sudah pantas apabila diselesaikan dengan cepat dan 

tidak menghabiskan proses yang berbelit-belit. Apalagi dengan kondisi 

sekarang dimana perekonomian sedang mengalami krisis global yang 

berkepanjangan. Sengketa bagi pihak perbankan merupakan barrier atau 

hambatan menjalankan aktivitas perbankan. 
                                                             

34 Op. Cit., Huala Adolf, hlm. 13-17 
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2. Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan 

berdasarkoaraan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/ 2005 tentang 

Mediasi Perbankan 

Pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan dengan baik oleh 

bank akan berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada 

akhirnya akan dapat merugikan nasabah atau bank. Perbedaan 

mekanisme pengaduan nasabah antara satu bank dan bank yang lain 

mengakibatkan penyelesaian pengaduan nasabah cenderung berlarut-

larut dan menimbulkan ketidakpuasan nasabah kepada pihak bank.   

Sengketa akan selalu menjadi hambatan bagi semua pihak 

termasuk pada nasabah dan perbankan. Nasabah juga mengalami 

hambatan apabilia harus menghadapi sengketa. Sengketa yang ada 

memerlukan waktu khusus untuk menyelesaikannya dan hal ini berarti 

waktu dan biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Begitu juga 

bagi pihak perbankan, sengketa yang timbul dengan nasabah akan 

mengurangi reputasi bank di mata masyarakat lain dan berpotensi 

menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila 

tidak segera ditanggulangi. 

Sengketa antara nasabah dan bank dapat diselesaikan melalui 

berbagai metode penyelesaian sengketa. Seperti yang telah diketahui 

bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian 

sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian 
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sengketa melalui pengadilan sudah bukan merupakan hal yang baru bagi 

semua orang. Pengadilan sering kali dinilai memakan waktu yang lama 

dalam menyelesaikan sengketa dan kebutuhan para pelaku usaha 

khususnya nasabah UMKM untuk dapat dengan cepat dan murah dalam 

menyelesaikan sengketa tidak dapat tercapai.   

Sebelumnya sudah dibahas mengenai kedudukan arbitrase dalam 

menyelesaikan sengketa perbankan. Tetapi dalam penyelenggaraannya 

arbitrase tidak mudah, minimal pihak yang bersengketa memiliki 

pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase dan 

penunjukkan arbiter. Selain itu, juga hal ini biasanya berkaitan dengan 

angka atau nilai perkara yang tidak sedikit yaitu biasanya minimal bernilai 

Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bagaimana dengan nilai perkara 

atau sengketa yang hanya bernilai kurang dari Rp. 500.000.000.- 

Sadar akan kebutuhan tersebut, maka bank Indonesia telah 

melakukan pembentukan Mediasi Perbankan melalui Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006 sebagai kelanjutan dan juga kebutuhan akan 

suatu lembaga penyelesaian pengaduan nasabah yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI 7/7/PBI tahun 2005. 

Pembentukan mediasi perbankan ditujukan agar-agar hak-hak mereka 

sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik. 

Mediasi perbankan adalah  metode penyelesaian sengketa 

alternatif dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator 
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sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan 

bank yang merupakan tindak lanjut dari ketidakpuasan nasabah terhadap 

bank. Pada awalnya mediasi perbankan akan diselenggarakan oleh 

lembaga mediasi perbankan independen yang harus terbentuk tidak lama 

setelah dibuatnya peraturan ini yaitu paling lambat 31 Desember 2007. 

Tetapi sampai saat ini lembaga tersebut belum dapat terbentuk. Sehingga 

Bank Indonesia harus merubah Peraturan Bank Indonesia tersebut 

dengan peraturan bank Indonesia yang baru dengan mengubah ketentuan 

Pasal 3 dan menghapus ketentuan jangka waktu pembentukan lembaga 

mediasi perbankan. 

Terhambatnya pembentukan lembaga mediasi perbankan ini 

dikerenakan adanya target baru bagi bank umum untuk mengumpulkan 

modal sebesar Rp. 80 Miliar pada akhir tahun 2007 supaya tidak di black 

list oleh bank sentral sebagai bank umum di Indonesia. Besarnya 

perhatian dan tersitanya waktu perbankan khususnya asosiasi perbankan 

untuk membentuk lembaga mediasi ini. Selain itu juga, bank umum juga 

masih merasa tidak mampu untuk memberikan kontribusi bagi lembaga 

mediasi perbankan apabila nantinya terbentuk.  Kendala dalam 

pembentukan lembaga mediasi perbankan lainnya adalah mengenai 

pembentukan badan hukum, mediator dan juga hal teknis lainnya yang 

juga belum dinyatakan siap oleh bank-bank umum. Pendapat lain 

berdasarkan kajian akademis juga masih banyak yang mempertahankan 

bahwa mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia. 
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Memang selama lembaga mediasi perbankan ini belum terbentuk fungsi 

dari mediasi perbankan dilaksanakan oleh bank indonesia. Begitu 

banyaknya sengketa yang masuk ke bank Indonesia, membuat bank 

Indonesia membuat direktorat baru yaitu Direktorat Investigasi dan 

mediasi perbankan.  

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini 

dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji 

kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai 

kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank 

Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan 

Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu 

nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang 

menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan 

tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan 

bank. Secara garis besar pelaksanaan mediasi perbankan yang 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia mencakup hal-hal  sebagai berikut: 

 1. Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui 

mediasi kepada Bank Indonesia.  

 2. Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa 

dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah).  
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 3. Proses mediasi dapat dilaksanakan apabila kasus yang diajukan 

memenuhi persyaratan.  

 4. Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian 

mediasi (agreement to mediate) sampai dengan penandatanganan 

Akta Kesepakatan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 

dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja 

berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.  

 5. Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, 

kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas 

kasus yang disengketakan.  

Apabila masyarakat sudah mengetahui mengenai metode mediasi 

perbankan ini, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir apabila 

mengalami masalah dengan pihak perbankan. Tetapi dalam 

kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruslan, 

Pengawas Bank dari Bank Indonesia cabang Bandung, terkadang 

nasabah takut untuk mengajukan masalahnya kepada pihak perbankan. 

Mereka khawatir akan dipersulit dalam hal pengajuan dan pencairan kredit 

yang sangat dibutuhkan dalam peningkatannya usaha. Karena 

kekhawatiran tersebut biasanya nasabah meneriima walaupun pada 

dasarnya tidak puas terhadap pelayanan bank. Sehingga diperlukannya 

edukasi kepada masyarakat sebagai calon nasabah mengenai mediasi 

perbankan ini.  
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Diharapkan penyelesaian sengketa ini dapat menjadi cara 

penyelesaian sengketa yang menghasilkn keputusan win-win solution dan 

dapat menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya pihak nasabah 

tetapi juga pihak perbankan. Sebagai langkah awal sosialisaisi metode ini 

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/14/DPNP seluruh bank 

wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa 

melalui mediasi perbankan ini kepada nasabah dengan cara: 

a. menyediakan informasi dalam bentuk leaflet, booklet, 

poster dan/atau bentuk publikasi lainnya, termasuk website 

bank. Leaflet, booklet, dan/atau poster disediakan di setiap 

kantor Bank pada lokasi yang mudah diakses oleh Nasabah; 

dan 

b. menyampaikan leaflet yang memuat informasi mengenai 

Mediasi perbankan kepada Nasabah. 

Berhasil atau tidak suatu proses mediasi adalah tergantung pada 

pada bagaimana pihak ketiga dalam hal ini mediator dapat menjadi 

penengah yang baik dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan 

pihak bank.  Mengenai syarat seorang mediator dalam mediasi perbankan 

telah dibahas dalam bab terdahulu yang secara garis besar memliki 

kemampuan dalam bidang perbankan, keuangan dan hukum serta netral 

tidak memiliki hubungan dangan salah satu pihak.   
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Pengajuan penyelesaian sengketa mediasi perbankan dapat 

dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut35: 

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung 

yang memadai, yang dimaksud dengan dokumen pendukung 

adalah bukti transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh 

nasabah 

2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada 

Bank; 

3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum 

pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau 

belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga 

Mediasi lainnya; 

4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 

5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi 

perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, karena 

sengketa yang pernah diupayakan melalui proses mediasi 

melalui Bank Indonesia tidak dapat diproses ulang. 

6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam 

puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian 

Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah. 

Berdasarkan syarat tersebut diatas apabila nasabah yang bersangkutan 

akan mengajukan sengketa ke Bank Indonesia untuk menjalani proses 

                                                             
35 Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan 
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mediasi, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Bank 

Indonesia tersebut. Setelah semua persyaratan tersebut telah dipenuhi 

maka proses beracara mediasi dapat dengan segera dilakukan dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan fungsi mediasi dapat melakukan klarifikasi atau 

meminta penjelasan kepada nasabah dan bank baik secara lisan 

maupun tertulis, klarifikasi dimintakan dalam rangka meminta 

informasi mengenai permasalahan yang diajukan dan upaya-upaya 

penyelesaian yang dilakukan oleh bank. 

2. pelaksanaan fungsi mediasi memanggil para pihak untuk 

menjelaskan metode mediasi perbankan dan apabila menyetujui 

maka para pihak diminta untuk menandatangani perjanjian mediasi. 

3. dalam pelaksanaannya baik nasabah atau bank dapat memberikan 

kuasa pada pihak lain untuk bertindak untuk dan atas nama 

nasabah, berdasarkan surat kuasa substitusi bermaterai cukup 

yang berisi identitas para pihak dan pemberian kewenangan 

kepada penerima kuasa untuk mengikuti proses mediasi sesuai 

dengan aturan mediasi termasuk pengambilan keputusan berupa 

kesepakatan serta termasuk penandatanganan perjanjian mediasi 

dan akta kesepakatan 

4. proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan bank menandatangani 

perjanjian mediasi sampat penandatanganan akta kesepakatan. 



 60

Dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya sesuai 

dengan kesepakatan dengan mencatumkan dengan jelas alasan 

perpanjangan waktu dan dilaksanakan atas dasar itikad baik dan 

dinilai masih terdapat kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. 

5. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan 

yang bersifat fiinal dan binding bagi nasabah dan bank. 

Dalam proses pelaksanaan mediasi, Bank Indonesia dalam 

melaksanakan fungsi mediasi perbankan tidak memberikan keputusan 

dan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. 

Dalam hal ini, pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan dengan cara 

memfasilitasi nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok 

permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai kesepakatan. 

Kesepakatan antara nasabah dan bank iniilah yang untuk selanjutnya 

dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan yang merupakan dokumen 

tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat. 

Kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan yang dibuat secara 

sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan merupakan 

rekomendasi ataupun keputusan mediator. Sehubungan dengan peran 

mediator yang hanya menjadi fasilitator, nasabah dan bank tidak dapat 

meminta pendapat hukum (legal advice) maupun jasa konsultasi hukum 

(legal counsel) kepada Mediator 

Dalam pelaksanaanya akta kesepakatan ini hanya dibuat didepan 

mediator tanpa keikutsertaan pihak lain yang berwenang dan juga tidak 
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perlu pendaftaran pelaksanaan ke Pengadilan agar memiliki kekuatan 

eksekutorial. Apabila dibandingkan dengan proses mediasi lain ataupun 

alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akta kesepakatan mediasi 

perbankan ini agak berbeda. Pelaksanaannya benar-benar didasarkan 

adanya itikad baik dari nasabah dan bank untuk melaksanakannya tanpa 

adanya pengawasan dari badan lain. Kewajiban yang jelas diatur hanya 

terdapat pada pihak perbankan yaitu pada Pasal 13 Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/5/PBI.tahun 2006 bahwa bank wajib untuk melaksanakan 

hasil penyelesaian sengketa dengan nasabah yang  telah disepakati dan 

dituangkan dalam akta kesepakatan. 

Akta kesepakatan ini bersifat final dan mengikat.  yang dimaksud 

dengan akta kesepakatan bersifat final bahwa sengketa tersebut tidak 

dapat diajukan untuk proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi 

perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikat adalah 

kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank 

yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Pada pelaksanaannya ternyata pengertian final dari akta 

kesepakatan ini masih sangat membingungkan. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan pihak Bank Indonesia bahwa pelaksanaan 

mediasi perbankan pada awalnya akan dilakukan di Bank Indonesia yang 

terdekat dengan domisili nasabah. Hal ini juga sesuai dengan yang diatur 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang mediasi perbankan, dan 

apabila nasabah dan bank tersebut belum mencapai kata kesepakatan 
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maka proses mediasi akan diajukan atau diambil alih oleh Bank Indonesia 

pusat. Maka hal ini akan  menimbulkan kebingungan dengan proses 

mediasi dilaksanakan oleh BI pusat merupakan suatu upaya lanjutan atau 

dalam peradilan umum dikatakan sebagai proses banding. Selain itu, 

seharusnya pengertian final juga harus diartikan bahwa para pihak tidak 

dapat mengajukan upaya hukum lain setelah itu, tetapi ternyata dalam 

surat edaran Bank Indonesia dikatakan bahwa pihak nasabah dan bank 

dapat mengajukan upaya lanjutan melalui arbitrase dan pengadilan 

dengan tidak melibatkan mediator maupun Bank Indonesia. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa akta kesepakatan tersebut belum dapat 

dikatakan efektif penerapannya dan bukan merupakan keputusan yang 

terakhir apabila ternyata masih dimungkinkan upaya penyelesaian 

lainnya. 

Keberadaan Mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa 

perbankan khususnya dalam hal pengaduan nasabah, khususnya dengan 

diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia khusus mengenai mediasi 

perbankan tidak melahirkan kompetensi absolut bagi mediasi perbankan, 

artinya tidak menutup para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka ke 

badan peradilan lain. Artinya masih dimungkinkan untuk menyerahkan 

sengketa ke badan peradilan lain. 

Secara khusus, mediasi perbankan memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu memberikan kepastian kepada nasabah perbankan untuk dapat 

menyelesaiakan pengaduannya mengenai ketidakpuasannya terhadap 
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pelayanan perbankan. Kepastian tersebut diikuti dengan prosedur 

penyelesaian sengketa yang jelas yang telah diatur dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia mengenai mediasi perbankan. Walaupun mediasi tidak 

memberikan keputusan yang bersifat win-lose solution, tetapi dengan 

dihasilkan putusan yang bersifat win-win solution maka para pihak dapat 

melanjutkan hubungan finansialnnya dan juga akan kembali pada posisi 

yang damai.  

Secara umum, mediasi apabila gagal juga sebenarnya sudah 

memberikan manfaat, yaitu proses mediasi yang sebelumnya berlangsung 

telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. 

Selain itu, mediasi juga memilki keunggulan sebagai berikut: 

a. mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan 

cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa 

perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase 

b. mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau 

psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak 

hukumnya 

c. mediasi memberi kesempatan para pihak untuk 

berpartisipasi  secara langsung dan secara informal dalam 

menyelesaikan perselisihan mereka 

d. mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan 

kontrol  terhadap proses dan hasilnya 



 64

e. mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan 

arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui 

konsensus 

f. mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para 

pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang 

memutuskannya 

g. mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan 

yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat 

memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau 

arbiter pada arbitrase. 

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, maka mediasi dapat 

dijadikan salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk 

menyelesaikan sengketa perbankan. 
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B. Hambatan bagi nasabah dan lembaga perbankan untuk memilih 

arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

perbankan. 

  Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa penyelesaian 

sengketa dikenal dengan dua cara, yaitu cara penyelesaian sengketa di 

dalam pengadilan dan juga di luar pengadilan. Pelaksanaan penyelesaian 

sengketa di dalam pengadilan sudah merupakan hal yang umum dipilih oleh 

para pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Memang 

keberadaan pengadilan sudah terkenal dan terpercaya di lingkungan 

masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, 

pengadilan juga menawarkan upaya hukum lain apabila para pihak tidak 

setuju terhadap putusan yang dijatuhkan hakim atas sengketa tersebut. 

Dimulai dengan tingkat banding sampai ke tingkat kasasi. Upaya hukum ini 

sebenarnya merupakan salah satu cara untuk para pihak mencapai keadilan, 

tetapi juga untuk mencapainya ternyata memakan waktu dan biaya yang tidak 

sedikit. 

  Dewasa ini, pasca diundangkannya Undang-undang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa No. 30 Tahun 1999 dan diikuti dengan 

dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Mediasi 

di Pengadilan, menandakan bahwa sudah saatnya untuk mendukung 

masyarakat untuk lebih menggunakan penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. 

Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan sudah 
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merupakan salah satu bukti bahwa pengadilan kita juga berharap angka 

kasus atau sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan bisa 

berkurang dan mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. 

   Khusus mengenai sengketa perbankan memang masih sedikit 

sekali yang diselesaikan baik melalui arbitrase maupun melalui mediasi. 

Apalagi sekarang mengenai mediasi, Bank Indonesia sudah mengeluarkan 

ketentuan baru mengenai Mediasi Perbankan. Mengenai sedikitnya sengketa 

perbankan yang dibawa ke arbitrase nasional, informasinya didapatkan 

berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia Perwakilan Bandung Jawa Barat.  Begitu juga dengan 

sengketa perbankan syariah yang dibawa atau diselesaikan melalui 

Basyarnas. Sejak Basyarnas berdiri tahun 2003, perkara nya baru sekitar 

hitungan belasan yang diselesaikan ataupun diajukan36. 

   Peneliti mencoba merumuskan, kiranya hal apa saja yang menjadi 

hambatan maupun kendala pihak yang bersengketa dalam sengketa 

perbankan enggan mengajukan sengketanya ke lembaga arbitrase dan juga 

melalui mediasi perbankan.  

                                                             
36 “Berdasarkan penelusuran hukumonline, dari awal berdirinya (2003) hingga Januari 

2007, baru dua sengketa perbankan syariah yang berhasil dituntaskan Basyarnas. Tiga sengketa 
lainnya sempat didaftarkan tetapi akhirnya tidak diproses lantaran kurang memenuhi persyaratan. 
BAMUI dari 1993 hingga 2003 menyelesaikan 12 sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, 
Basyarnas plus BAMUI baru menyelesaikan 14 sengketa perbankan syariah”. 
http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/31/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-
syariah-nasional-basyarnas/  7nov 2008. 2.02pm 
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   Arbitrase sebenarnya merupakan metode penyelesaian sengketa 

yang sudah lama sekali di dengar oleh kalangan masyarakat. Tetapi mungkin 

bagaimana cara mengajukan dan memberikan jurisdiksi ke suatu lembaga 

arbitrase lah yang belum diketahui oleh masyarakat. Pengajuan sengketa 

arbitrase melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak khususnya yang 

ditentukan dalam perjanjian sebelumnya jarang sekali terjadi di dalam 

sengketa perbankan. Kecuali untuk transaksi perbankan tertentu yang jumlah 

transaksi nya besar, biasanya pihak perbankan akan menunjuk lembaga 

penyelesaian sengketa. Tetapi bagaimana apabila sengketa terjadi dan 

masing-masing pihak belum menunjuk lembaga manapun inilah yang sulit. 

Dengan kurangnya informasi para pihak mengenai arbitrase,  baik mengenai 

cara pengajuan sengketa dan juga harus lembaga arbitrase yang mana, akan 

menimbulkan kesulitan sendiri. Memang keberadaan BANI sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa sudah cukup terpercaya, tetapi belum banyak juga 

pelaku usaha, masyarakat dan perbankan yang mengerti mengenai prosedur 

tata cara beracara di BANI. Oleh karena itu, karena kurang informasi tersebut 

maka mereka lebih merasa nyaman untuk menyelesaikan melalui pengadilan 

yang sudah mereka kenal lama dan juga memiliki tata cara beracara yang 

baku, walaupun nanti penyelesaiannya agak lama dan memakan biaya. 

   Kedua, dengan tidak dijelaskannya lebih lanjut dalam Pasal 5 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mengenai jurisdiksi materiae dari 

arbitrase. Dalam Pasal tersebut, hanya dijelaskan termasuk dalam lingkup 
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perdagangan, tanpa dirinci lebih lanjut termasuk apa sajakah perdagangan 

yang dimaksud.  Membuat para pihak baik nasabah dan perbankan, ragu 

apakah sengketanya benar dapat dimasukkan dalam kategori perdagangan 

dan dapat diselesaikan melalui arbitrase. Walaupun dalam UNCITRAL Model 

Law on International Commercial Arbitration dijelaskan bahwa perbankan 

(banking) termasuk dalam Commercial Nature. 

   Ketiga, belum adanya lembaga arbitrase khusus menangani 

sengketa perbankan, membuat para aktivis perbankan baik nasabah maupun 

bank, merasa belum memiliki wadah yang tepat untuk menyelesaiakan 

sengketa perbankan di antara mereka. Memang sebenarnya sudah termasuk 

dalam jurisidijksi BANI, tetapi tetap saja keberadaan lembaga arbitrase 

perbankan khusus akan menambah kepercayaan dan kenyamanan pihak 

perbankan dan nasabah untuk menyelesaiakan sengketa diantara mereka. 

Memang sudah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional yang khusus 

menangani sengketa-sengketa perbankan syariah, tetapi ternyata 

keberadaannya belum begitu dikenal masyarakat. Kurangnya informasi 

mengenai keberadaan lembaga ini telah membuat lembaga ini kurang dikenal 

ditengah-tengah masyarakat, sehingga ketika mereka menghadapi sengketa 

yang teringat dibenaknya adalah kembali ke pengadilan. Selain itu, prinsip 

syariah yang mendasarinya mungkin berdampak baik pada pelaksanaannya 

sehingga itikad baik dari para pihak menghindarkan dari segala hubungan 

hukum yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. 
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   Kebutuhan sosialisasi dan informasi lebih lanjut, sepertinya harus 

juga berlaku bagi Mediasi Perbankan. Mediasi perbankan dibuat oleh Bank 

Indonesia sebagai tindak lanjut penyelesaian pengaduan nasabah yang 

berpotensi menjadi sengketa perbankan, mengenai kesederhanaan 

prosedurnya sebenarnya memang dikhususkan bagi nasabah perbankan 

khususnya nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Ketentuan 

mengenai mediasi perbankan ini selain dituangkan dalam bentuk Peraturan 

Bank Indonesia, juga dibuat Surat Edaran tentang Mediasi Perbankan untuk 

lebih dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaannya. 

   Peneliti mecoba melakukan beberapa wawancara khususnya 

terhadap pegawai Bank Indonesia Bandung dan juga Pengawas Bank 

Indonesia cabang Bandung. Sampai saat ini pelaksanaan mediasi perbankan 

melekat pada pengawas bank masing-masing bank, dan belum terbentuk 

lembaga independen seperti yang seharusnya diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia. Bank Indonesia juga menginstruksikan kepada bank-bank yang 

ada di Indonesia untuk membuat sosialisasi baik dalam bentuk edukasi 

maupun media cetak, poster dan leaflet. Ternyata hal ini pun belum begitu 

efektif. Mengingat angka sengketa yang dibawa ke lembaga mediasi 

perbankannya pun belum begitu banyak dan juga mediator yang bertugas 

melaksanakan fungsi mediasi atas nama Bank Indonesia masih sangat 

sedikit dan terpusat di Jakarta.  
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   Walaupun informasi sudah tersedia, khususnya bagi nasabah yang 

melakukan electronic banking, informasinya sudah dapat ditemukan di 

website masing-masing bank. Tetapi bagi masyarakat yang tidak 

menggunakan e-banking, mereka belum mengetahui keberadaan mediasi 

perbankan begitu juga dengan prosedur pengajuannya. 

   Sebenarnya pengaduan nasabah yang berkaitan dengan 

pelayanan perbankan banyak sekali junlahnya. Baik mengenai gagalnya 

transaksi di ATM maupun cara penagihan kertu kredt, yang terkadang cukup 

menganggu. Hal-hal seperti inilah yang dapat diajukan ke mediasi perbankan. 

Tetapi kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan mediasi 

perbankan membuat mereka tidak menggunakan mekanisme ini.  Dan tidak 

jarang hanya mengandalkan emosi saja. 

   Khusus bagi nasabah UMKM, pelayanan perbankan yang sering 

menjadi aduan adalah mengenai pemberian, pencairan dan juga jadwal 

pembayaran kredit. Hal ini bisa juga terjadi karena kurangnya informasi yang 

diberikan oleh pihak perbankan pada saar pencairan kredit. Tetapi ketika ini 

menimbulkan masalah ataupun sengketa, nasabah UMKM yang hanya 

berpikir bagaimana agar mendapat kucuran dana dan dapat melanjutkan 

usahanya enggan untuk mengajukan sengketanya, karena kekhawatiran 

menemukan kesulitan dalam mendapatkan kredit dilain waktu. 

   Minimnya informasi juga ternyata tidak hanya terdapat dikalangan 

masyarakat awam saja, pihak perbankan pun belum semuanya paham 

mengenai mekasnisme pelaksanaan mediasi perbankan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

dalam menjawab permasalahan diatas, sebagai berikut: 

1. Arbitrase dan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan memiliki keunggulan yang merupakan karakteristik khusus 

yang dimiliki, yang tidak dapat ditemukan dalam pengadilan. 

Keunggulan arbitrase inilah yang sampai sekarang membuat lembaga 

penyelesaian sengketa ini menjadi primadona khususnya dalam 

menyelesaikan sengketa perdagangan dan perbankan merupakan 

salah satu termasuk dalam lingkup perdagangan. Berikut adalah 

keunggulan arbitrase: 

a. penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kecepatan dan 

ketepatan dalam proses pemeriksaan sengketa 

b. arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang 

menghasilkan putusan yang bersifat final and binding. 

c. untuk memutus perkara melalui arbitrase, para pihak juga memiliki 

kebebasan dalam memilih arbiter yang memiliki pengetahuan yang 

mendalam dan menguasai permasalahan yang menjadi pokok 

sengketa. 
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d. penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak begitu formal dan 

fleksibel. 

e. dalam proses arbitrase dikenal dengan prinsip non-publikasi dan 

confidentilality 

keunggulan yang merupakan karalterisitik arbitrase tersebut sangat 

sangat cocok untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang 

membutuhkan penyelesaian yang cepat. Sedangkan yang menjadi 

keunggulan mediasi dalam menyelesaiakan sengketa perbankan 

adalah sebagai berikut:   

a. mediasi apabila gagal juga sebenarnya sudah memberikan 

manfaat, yaitu proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah 

mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. 

b. mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat 

dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan 

tersebut ke pengadilan atau arbitrase 

c. mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka 

secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 

jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya 

d. mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi  

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 

perselisihan mereka 

e. mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol  

terhadap proses dan hasilnya 
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f. mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase 

sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui konsensus 

g. mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak 

yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya 

h. mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 

hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada 

arbitrase. 

Beberapa keunggulan mediasi inilah, mungkin yang menjadi 

pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk menunjuk sebagai salah satu 

penyelesaian sengketa perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia, 

dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur 

dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Walaupun keberadaan lembaga ini 

tidak melahirkan kompetensi absolut bagi mediasi perbankan khusus 

menangani sengketa perbankan.  

2. Hambatan dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam memilih 

arbitrase atau mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan, 

sebenarnya terletak pada kurangnya informasi mengenai pengajuan 

sengketa dan juga prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui dua 

lembaga ini. Diperlukannya upaya sosialisasi dan juga program edukasi 

masyarakat mengenai keberadaaal lembaga alternatif penyelesaian 
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sengketa pada umumnya dan juga arbitrase dan mediasi pada 

khususnya. Khusus bagi arbitrase, ketidak jelasan perbankan dapat 

mejadi objek sengketa dalam arbitrase diduga merupakan hambatan bagi 

para pihak yang bersengketa dalam bidang perbankan untuk mengajukan 

sengketa atau memberikan jurisdiksinya kepada lembaga arbitrase 

tertentu. Selain itu, ketidak adaannya lembaga arbitrase khusus 

perbankan umum telah membuat para pelaku usaha dan perbankan tidak 

memliki wadah khusus untuk menyelesaiakan sengketa perbankan 

diantara mereka. 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, kiranya dapat 

disarankan beberapa hal untuk menindaklanjuti penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Perlunya dibentuk lembaga arbitrase khusus perbankan 

umum untuk memberikan kenyamanan bagi para pelaku 

perbankan untuk menyelesaikan sengketanya, 

2. Perlunya diberikan penjelasan lebih lanjut yang dimaksud 

dengan lingkup perdagangan dalam Undang-undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa. 

3. Keberadaaan Badan Arbitrase Syrariah Nasional, yang 

merupakan satu-satunya lembaga arbitrase perbankan 

harus mendapatkan perhatian sehingga dapat berjalan 
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seefektif mungkin sambil menunggu terbentuknya lembaga 

arbitrase khusus perbankan umum 

4. Perlunya diadakan sosialisasi dan juga edukasi terhadap 

masyarakat mengenai apa yang dimaksud alternatif 

penyelesain sengketa atau penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Dan juga untuk menunjukkan manfaatnya salah 

satunya untuk mengurangi angka tumpukan perkara baik di 

tingkat pertama, banding dan kasasi. 

5. Perlu diadakan sosialisasi dan juga edukasi yang khusus 

mengenalkan masyarakat mengenai arbitrase dan mediasi 

perbankan. Sehingga dapat menambah informasi bagi 

masyarakat khususnya dalam menyelesaikan sengketa 

perbankan. 
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